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1.  Formulário de Encaminhamento



 

 

 

 

 

 

FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

 

 
Encaminho a petição com os seguintes dados:

 

 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ano de exercício: 2018

 

SUJEITOS DO PROCESSO
Entidade: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Gestor atual: LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA

Gestor das Contas: LOURENÇO FREGONESE

Gestor das Contas: LUIZ HENRIQUE TESSUTTI DIVIDINO

 

DOCUMENTOS ANEXOS
 - Formulário de Dados (I - FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE )

 - Relatório da Administração (II - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO)

 - Balanço Patrimonial (III - BALANÇO PATRIMONIAL)

 - Demonstrativo dos Resultados - DRE (IV - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍ)

 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa - DFC (V - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA)

 - Dem. das Mutações do Patr. Líquido - DMPL (VI - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIM)

 - Notas Explicativas (VIII - NOTAS EXPLICATIVAS)

 - Relatório do Controle Interno (IX - Relatório e Parecer do Controle Int)

 - Parecer do Controle Interno (X - Parecer do Controle Interno)

 - Relatório da Controladoria Geral do Estado (XI - Relatório da Controladoria Geral do)

 - Publicação de Demonstrações Contábeis (XII - Publicação das Demonstrações Contá)

 - Parecer de Auditores Independentes (XIII - Relatório dos Auditores  Independ)

 - Parecer do Conselho (XIV - Pareceres dos Conselhos)

 - Balancete sem encerramento (XV - Balancete de dezembro - sem zeramen)

 - Declaração de Bens (XVI - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART13)

 

 
PETICIONÁRIO: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA, CNPJ 79.621.439/0001-91,

através do(a) Representante Legal LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA, CPF 329.602.648-78
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2.  Extrato de Autuação



 

 

 

 

 

 

EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 288360/19

 

 
Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico eContas Paraná, a petição com os

seguintes dados indicados pelo instaurador:

 

 
PROCESSO: 288360/19

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ano de exercício: 2018

 

SUJEITOS DO PROCESSO
Entidade: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Gestor atual: LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA

Gestor das Contas: LOURENÇO FREGONESE

Gestor das Contas: LUIZ HENRIQUE TESSUTTI DIVIDINO

 

DOCUMENTOS ANEXOS
 - Formulário de Encaminhamento

 - Formulário de Dados (I - FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE )

 - Relatório da Administração (II - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO)

 - Balanço Patrimonial (III - BALANÇO PATRIMONIAL)

 - Demonstrativo dos Resultados - DRE (IV - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍ)

 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa - DFC (V - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA)

 - Dem. das Mutações do Patr. Líquido - DMPL (VI - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIM)

 - Notas Explicativas (VIII - NOTAS EXPLICATIVAS)

 - Relatório do Controle Interno (IX - Relatório e Parecer do Controle Int)

 - Parecer do Controle Interno (X - Parecer do Controle Interno)

 - Relatório da Controladoria Geral do Estado (XI - Relatório da Controladoria Geral do)

 - Publicação de Demonstrações Contábeis (XII - Publicação das Demonstrações Contá)

 - Parecer de Auditores Independentes (XIII - Relatório dos Auditores  Independ)

 - Parecer do Conselho (XIV - Pareceres dos Conselhos)

 - Balancete sem encerramento (XV - Balancete de dezembro - sem zeramen)

 - Declaração de Bens (XVI - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART13)
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PETICIONÁRIO: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA, CNPJ 79.621.439/0001-91,

através do(a) Representante Legal LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA, CPF 329.602.648-78
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3.  Formulário de Dados (I - FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE )
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FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 

 

1. 

ASSUNTO 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2018 

 

2. 

ENTIDADE 

Nome: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 
CNPJ: 79.621.439/0001-91 

 

3 

GESTOR DAS CONTAS 
Período: 01/01/2018 a 28/03/2018 

Ato de Nomeação: Decreto nº11675/2014 
Cargo: Diretor Presidente 
Nome: Luiz Henrique Tessutti Dividino 
CPF: 058.594.128-94  
 

 

4 

GESTOR DAS CONTAS 
Período: 29/03/2018 a 31/12/2018 

Ato de Nomeação: Decreto nº9363/2018 
Cargo: Diretor Presidente 
Nome: Lourenço Fregonese 
CPF: 403.358.449-87  
 

 

5. 

GESTOR ATUAL 

Ato de Nomeação: Decreto nº 143/2019 
Cargo: Diretor Presidente 
Nome: Luiz Fernando Garcia da Silva 
CPF: 329.602.648-78  
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6. 

DECLARAÇÃO 

 
 Declaro, para os fins legais, que as informações constantes deste 
formulário são verdadeiras e estou ciente de que a falta de qualquer documento 
exigido na Instrução Normativa nº 144/2018 poderá ocasionar a irregularidade e 
demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná. 
 

Paranaguá, 15 de abril de 2019. 
 
 
 

Luiz Fernando Garcia da Silva 
Diretor-Presidente 

(Assinado digitalmente) 

 



4.  Relatório da Administração (II - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO)
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ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA  

PORTOS DO PARANÁ 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

BREVE HISTÓRICO DO PORTO DE PARANAGUÁ 

A história do Porto de Paranaguá, que também é conhecido como Porto Dom Pedro 

II, teve início em meados de 1872, no antigo atracadouro de Paranaguá, com administração 

de particulares concedida pelo Governo Federal, com o direito de construir e explorar o 

porto. Em 1917, o Governo do Paraná passou a administrar o porto, realizando melhorias 

em sua infraestrutura.  

Por meio do Decreto no 12.477, de 23 de maio de 1917, o Governo do Estado do 

Paraná assumiu as obras de abertura de dois canais de acesso, a execução de 550 metros 

de cais acostável, e ainda 2.486 metros de cais de saneamento, além de armazéns e 

depósitos. Através destas obras ficou garantida a continuidade de movimentação da 

produção regional. 

No entanto, sua inauguração só ocorreu de fato no ano de 1935, em 17 de março, com 

a atracação do navio “Almirante Saldanha” da Marinha do Brasil.  

Em 11 de julho de 1947, foi criada a Autarquia Estadual que levou o nome de 

Administração do Porto de Paranaguá, cuja denominação foi modificada posteriormente, 

no ano de 1971, com a fusão com a Administração do Porto de Antonina para Administração 

dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA), ficando a APPA responsável pela 

administração do Porto Dom Pedro II (Paranaguá) e do Porto Barão de Teffé (Antonina) 

onde  

Nos anos 1950 e 1960, com o auge do café, a cidade de Paranaguá teve uma expansão 

urbana entre os Rios Itiberê e Emboguaçu e Ilha dos Valadares. A construção da BR-277, em 
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1967, também se apresentou como um fator impactante no desenvolvimento do Porto de 

Paranaguá, sendo responsável pela ligação do litoral paranaense com o extremo oeste, 

resultando na ampliação da ligação entre novas áreas produtoras de cereais no Brasil, 

diversificando o volume de negócios no Porto. 

Algumas fases podem ser reconhecidas durante a evolução e história do Porto de 

Paranaguá. Tem-se a fase de estabelecimento às margens do Rio Itiberê, que ocorreu no 

século XVI; a fase de expansão, referente à mudança do porto para as margens da baía no 

início do século XX, tornando assim viável o acesso de embarcações maiores; e, por fim, a 

fase de especialização, na década de 1950, com granéis sólidos, iniciando com o café, e 

posteriormente com soja e farelo, originando o Complexo Corredor de Exportação, nos 

anos 1970. 

Entende-se que no contexto histórico do Estado do Paraná, o porto atuou de forma 

direta, sendo porta de entrada para os primeiros povoados do Paraná. Colonizado por 

portugueses, ocupado por espanhóis, o município de Paranaguá, devido a sua condição 

estratégica de acesso marítimo, desempenha até hoje papel de relevância para a 

importação e a exportação do país. 

Atualmente, a área dos portos organizados de Antonina e Paranaguá estão 

delimitadas pelos Decretos de 11 de fevereiro de 2016, respeitando a moldura jurídica 

instituída pela Constituição Federal, Leis nº 9.277/1996, 12.815/2013 e Decreto nº 

8.033/2013. 

Para ajustar seu estatuto à Lei nº 12.815/2013, a APPA passou por importantes 

transformações institucionais. As principais mudanças foram a transformação da APPA de 

Autarquia em Empresa Pública, e a adequação do Quadro Funcional à nova legislação 

federal. 

Em 2013, o Governo do Estado do Paraná elaborou Projeto Lei para transformação da 

APPA de autarquia para empresa pública, o qual foi aprovado pela Assembleia Legislativa 
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do Estado do Paraná, culminando na Lei nº 17.895/2013, que entrou em vigor pelo Decreto 

Estadual nº 11.562/2014. 

ESTRUTURA DA GESTÃO 

 

Vinculados à Secretaria de Infraestrutura e Logística, os Portos do Paraná são 

administrados por um Diretor-Presidente e seis Diretores, sendo responsáveis pelas áreas 

Comercial, Engenharia e Manutenção, Jurídica, Administrativa e Financeira, de Meio 

Ambiente e de Operações. Ainda fazem parte da estrutura decisória e de controle o 

Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE, o Comitê de Indicação e Avaliação -

CIA, o Conselho de Administração – CONSAD e o Conselho Fiscal – CONFISC. 

Finalidade 

 

Os Portos do Paraná têm como objetivo a expansão das negociações e parcerias, 

visando a credibilidade operacional e garantindo a segurança nos negócios com 

produtores, importadores e exportadores. É com esse fim que trabalham os Portos do 

Paraná, administrando o complexo portuário paranaense e toda a infraestrutura de 

embarque e desembarque de navios. 

Atividades 

Enquanto autoridade portuária, as atividades dos Portos do Paraná são as seguintes: 

 Fiscalizar, controlar e normatizar todas atividades portuárias; 

 Garantir a segurança da navegação (acesso dos navios aos portos), através 

de sistemas de sinalização e obras de manutenção;  

 Monitorar o meio ambiente no qual está inserido, cuidando dos resíduos e 

disponibilizando recursos para a defesa do ambiente, em caso de acidentes;  
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 Cuidar das vias de acesso, rodoviárias e ferroviárias, aos terminais 

portuários;  

 Regular os serviços prestados nos portos pelas empresas operadoras de 

cargas e terminais, agentes, empresas de reboque e amarração, entre outras;  

 Dirigir o desenvolvimento portuário, através do Plano de Desenvolvimento e 

Zoneamento do Porto Organizado, tanto de Paranaguá quanto de Antonina;  

 Facilitar a instalação de novas atividades, indústrias, serviços ou terminais; 

atrair novos negócios, com ações estratégicas e diálogos;  

 Gerir as tarifas convencionais, bem como as tarifas para utilização da 

infraestrutura marítima, de acostagem, de operação e facilidades dos portos do 

Paraná e demais receitas;  

 Administrar as 19 áreas arrendadas e regular as atividades das 18 empresas 

arrendatárias; 

 Prover e qualificar recursos humanos para essas atividades. 

Através do desempenho dessas funções, a meta principal é o desenvolvimento dos 

Portos do Paraná. 

O EXERCÍCIO DE 2018 NOS PORTOS DO PARANÁ 

Hoje, os Portos do Paraná empregam cerca de 502 pessoas diretamente entre 

empregados públicos concursados e nomeados em cargos de confiança. Também há cerca 

de quatro mil Trabalhadores Portuários Avulsos (TPAs), ligados a seis sindicatos de classe 

e ainda os funcionários dos operadores portuários, prestadores de serviços, agentes de 

fiscalização dos órgãos competentes e tripulação da marinha mercante que somam a 

quantidade de cinco mil pessoas atuando nos portos diariamente. 
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Com essa força de trabalho os Portos do Paraná têm batidos recordes de 

movimentação, eficiência e qualidade nos serviços executados. Como demonstra-se a 

seguir. 

Os Portos do Paraná em 2018 bateram mais um recorde na movimentação de cargas.  

Alcançando a marca de 53,029 milhões de toneladas movimentadas, somando o total 

movimentado exportação e importação. Já o número de atracações de navios no Porto foi 

de 2.292 durante este período. O valor é quase 15% superior ao recorde registrado em 2013, 

que foi de 46,1 milhões de toneladas e supera em mais de um milhão de toneladas o valor 

movimentado em 2017.  

O crescimento do terminal foi possível devido à safra de grãos – já que Paranaguá é 

um dos principais pontos de escoamento desse tipo de safra no país - e aos investimentos 

públicos e privados realizados para aumentar a eficiência do porto paranaense. Destaca-se 

ainda que os excelentes resultados operacionais ocorreram mesmo com as adversidades 

impostas pelo cenário econômico e político nacional, como por exemplo a greve dos 

caminhoneiros, com duração de 11 dias em maio, que comprometeu a circulação de cargas 

em todo o território nacional. Acreditamos que o impacto negativo foi superado graças às 

barreiras alfandegárias impostas pela China à soja norte-americana no período conhecido 

como Guerra Comercial EUA-China de 2018, que acabaram favorecendo as exportações 

brasileiras deste commodity nesse período. 

O excelente desempenho dos Portos do Paraná pode ser verificado pelo importante 

posicionamento no Ranking Brasileiro de Portos e em diferentes segmentos do 

agronegócio e da indústria. 

 

Os Portos do Paraná são: 

 1º em exportação de óleo vegetal; 

 1º em exportação de frango congelado; 

 1º em importação de fertilizantes; 
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 1º em importação de cevada; 

 2º em exportação de soja, farelo de soja, açúcar, papel, carnes congeladas e 

álcool; 

 2º em importação de malte; 

 2º em movimentação de contêineres e veículos;  

 2º em valores movimentados com exportações – US$ 18bi em 2018 

 3º em exportação de madeira 

 3º em exportação volume de movimentação geral atrás apenas de Santos 

(maior área total e cais) e Itaguaí (minério de ferro). 

Fonte: Sistema COMEX Stat (MDIC) 

 

Ainda em 2018, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários reconheceu o Porto 

de Paranaguá com o prêmio por ter alcançado em 2017 o primeiro lugar no Ranking do 

Índice de Desempenho Ambiental, que é composto por trinta e oito indicadores com base 

na legislação ambiental e nas reconhecidas boas práticas no setor portuário mundial. 

Desde que o índice foi criado em 2012 o Porto de Paranaguá saltou da 26º para a 1ª 

posição em 2017, pois nesse período implantou e mantém mais de 40 programas 

permanentes nas áreas de gestão ambiental como controle de vetores, gerenciamento de 

resíduos sólidos, gerenciamento de efluentes, emissões atmosféricas e de ruídos, água de 

lastro de navios, monitoramento da qualidade das águas e dos sedimentos e 

monitoramento da biota aquática, avifauna e atividade pesqueira entre outros. 

Ainda não tem deixado de lado sua responsabilidade social apesar de todos os 

entraves legais que impedem os Portos do Paraná de investirem diretamente na 

comunidade com compensações aos municípios afetados por sua operação. Outrossim, os 

Portos do Paraná, no atendimento da legislação ambiental promove programas de 

educação ambiental em 12 comunidades pesqueiras do entorno do Complexo Estuarino de 

Paranaguá que alcançam até 300 alunos dos 3º ao 5º do Ensino Fundamental que se tornam 
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multiplicadores do conhecimento sobre consciência ambiental, sustentabilidade, 

preservação das espécies e diversidade da fauna e flora do Litoral. 

Ainda em parceria com os Municípios de Paranaguá e Antonina, promove o Porto-

Escola onde crianças do 5º ano do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino dos 

dois municípios visitam os Portos e recebem Educação Econômica, Ambiental e Social por 

meio de palestras, visitas ao cais e concursos de desenhos. 

ASPECTOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS 

Os Portos do Paraná registraram no ano de 2018 um lucro de R$ 81,96 milhões, 

resultante das receitas, subtraídos os custos e despesas da empresa, conforme 

demonstrado sinteticamente a seguir: 

               R$/mil 

Receita operacional líquida             325.440  

Custos e despesas operacionais           (274.256) 

Resultado financeiro líquido               30.762  

Lucro              81.960 

 

O EBITDA (ou LAJIDA) – lucro antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações, 

que conceitualmente demonstra o potencial de geração de caixa proveniente das 

atividades operacionais da empresa, totalizou R$ 111,021 milhões em 2018. 

A empresa também apresenta uma situação financeira confortável devido ao 

acúmulo de caixa dos últimos exercícios e muito pelos acertos em sua gestão nos últimos 

anos que sanaram um dos maiores problemas que sangraram o caixa da APPA por muitos 

anos: as causas oferecidas pela própria empresa à impetração de novas reclamatórias 

trabalhistas. Pois o esforço empreendido para o cumprimento do TAC 74/2014 firmado com 

o Ministério Público do Trabalho trouxeram um novo paradigma no relacionamento da 

empresa com seu corpo funcional. 
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Os dados apresentados também reforçam o cenário atual da companhia, 

evidenciando que os investimentos realizados, estão trazendo resultados positivos para a 

empresa e confirmando nossas projeções de resultado operacional positivo no futuro e 

com perspectiva de contínuo crescimento. 

 

Receitas Operacionais 

Se compararmos a receita do período de 2017 com a receita de 2018, verificamos que 

a receita líquida foi a mesma, pois o total movimentado (total em toneladas) também ficou 

muito próximo em relação ao período anterior e o perfil de carga também foi muito 

semelhante. 

 

Movimentação Física 

Em 2018, a movimentação total dos Portos de Paranaguá e Antonina foi de 53.029 mil 

toneladas, no mesmo período de 2017 foram movimentadas 51.511 mil toneladas. A 

movimentação de granéis sólidos totalizou 35.452 mil toneladas, enquanto que os granéis 

líquidos movimentaram 7.067 mil toneladas, e a movimentação de cargas gerais foi de 

10.511mil toneladas.  

Em resumo, a movimentação total, está dividida entre exportação e importação, 

onde o volume da exportação atingiu 33.776 mil toneladas, e a importação 19.252 mil 

toneladas em durante todo o ano de 2018. 

 

Investimentos 

Os investimentos realizados pela APPA no período de 2018 totalizaram um montante 

de R$ 35,855 milhões, principalmente destinado a obras de melhoria da infraestrutura 

portuária como a obra de extensão e modernização do Berço 201(previsão de entrega em 

2020), instalação de equipamentos de descarga de granéis, desenvolvimento do sistema 

de segurança conforme quesitos do ISPS Code e desenvolvimento do software APPAWEB. 
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Também vale destacar o início das obras por meio de convênio com o DER - 

Departamento de Estradas de Rodagem da construção do viaduto na BR-277 na entrada da 

cidade de Paranaguá, orçamento de R$12,7 milhões com conclusão prevista para junho de 

2019 e da recuperação da Avenida Bento Rocha que liga por três quilômetros o Pátio de 

Triagem ao Porto, orçamento de 15,9 milhões com previsão de conclusão em dezembro de 

2019. Embora sejam obras em locais fora da área da poligonal do Porto (jurisdição definida 

em decreto), o investimento foi autorizado pelo Governo Federal e ANTAQ devido a 

importância das obras para a logística do Porto de Paranaguá. 

Principais ações realizadas no ano de 2018 

1. Nomeação dos Agentes Portuários aprovados no Concurso 001/2017 nas 

funções de assistente administrativo, agentes administrativos de segurança, 

técnico portuário em operação aduaneira e logística e técnico de segurança do 

trabalho preenchendo requisitos para a implantação do plano de cargos e salários; 

2. Ganhador do prêmio de 1º maior Índice de Desenvolvimento Ambiental 

promovido pela ANTAQ; 

3. Recordes de movimentação consecutivos, trazendo o maior volume da 

história da APPA, tanto de movimentação total, quanto de carregamento em 24 

horas no corredor de exportação; 

4. Conclusão da instalação do sistema de monitoramento eletrônico no Centro 

de Controle e Comando atendendo as normas de segurança ISPS Code; 

5. Início em outubro da transmissão ao vivo pelo Portal YouTube de todas as 

sessões de Pregão Presencial e Concorrência Pública; 

6. Início das obras de Recuperação da Avenida Bento Rocha e da construção do 

Viaduto na entrada da cidade, onde a BR-277 se divide entre as Avenidas Ayrton 

Senna da Silva e Bento Rocha para maior fluidez do trânsito com mais segurança. 
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Perspectiva para o ano de 2019 

Entre outras medidas a serem implementadas pela APPA nos próximos anos, 

destacamos abaixo os principais pontos que possivelmente serão alcançados ao longo do 

próximo exercício social. 

1. Com base nos parâmetros institucionais, investimentos e nas projeções de 

cargas em todos os segmentos, estima-se em 2019 uma movimentação física de 55 

milhões de toneladas; 

2. Em termos de receita total, prevê-se o montante de R$ 401 milhões em 2019, 

aumento decorrente do aumento da movimentação; 

3. Com relação aos investimentos, a APPA pretende concluir as diversas obras 

em andamento, como as obras de modernização dos Berços 201 e 202, conclusão 

prevista para 2020; 

4. Contratação de Projeto Executivo de engenharia, restauração e ampliação 

de capacidade; 

5. Realização da dragagem de manutenção, com contrato para os próximos 05 

anos; 

6. Execução da rede de drenagem da Faixa Portuária e Silo; 

7. Sistema de Combate a incêndio nas correias transportadoras do Corredor de 

Exportação; 

8. Projeto de reforma de 9 trapiches e construção de 5 novos atracadouros nas 

comunidades do Litoral; 

9. Contratação do Projeto para Derrocagem, que é a destruição e retirada de 

pedras e rochas submersas, para adequar o canal de acesso e a bacia de evolução. 

Paranaguá, 24 de abril de 2019. 

Diretoria Executiva 

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 

 



5.  Balanço Patrimonial (III - BALANÇO PATRIMONIAL)



BALANÇO PATRIMONIAL R$/mil BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO NE 31.12.2018 31.12.2017 ∆% PASSIVO NE 31.12.2018 31.12.2017 ∆%

ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES 5 436.291 369.815 18% OBRIGAÇÕES

CAIXA E BANCOS 20.487 9.940 106% SALÁRIOS E ENCARGOS 9 14.265 10.592 35%

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 415.804 359.875 16% IMPOSTOS A RECOLHER 10 189.701 114.972 65%

CONTAS A RECEBER 14.021 16.641 -16% FORNECEDORES 26.366 9.578 175%

CLIENTES 6 8.921 15.758 -43% CRÉDITOS DE CLIENTES 11 4.967 3.604 38%

VALORES A RECEBER 721 627 15%

IMPOSTOS A RECUPERAR 4.380 255 1618%

ESTOQUES 13.519 7.432 82% TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 235.299 138.746 70%

MATERIAIS DIVERSOS 13.519 7.432 82%

DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTES 136 137 0% PASSIVO NÃO CIRCULANTE

DESPESAS ANTECIPADAS 136 137 0% OBRIGAÇÕES FISCAIS 10 25.038 35.161 -29%

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 463.968 394.025 18% PROVISÕES JUDICIAIS 12 506.397 503.402 1%

ATIVO NÃO CIRCULANTE TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE 531.435 538.562 -1%

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 317.560 229.369 38%

FATURAS A RECEBER 6 572 -                   0% PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DEPÓSITOS JUDICIAIS 7 316.950 228.157 39% CAPITAL SOCIAL 13 1.086.444 1.086.444 0%

IMPOSTOS A RECUPERAR 38 1.212 -97% LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO (693.625)         (713.063)            -3%

RESULTADO DO EXERCÍCIO 81.960            159.190              -49%

PATRIMÔNIO 459.813 446.733 3% AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 14 (172)                (139.752)            -100%

IMOBILIZADO 8 454.986 441.643 3%

INTANGÍVEL 8 4.818 5.081 -5% TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 474.607 392.819 21%

OUTROS VALORES REALIZÁVEIS LP 9 9 0%

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 777.373 676.101 15%

TOTAL DO ATIVO 1.241.340 1.070.127 16% TOTAL DO PASSIVO 1.241.340 1.070.127 16%

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL

R$/mil



6.  Demonstrativo dos Resultados - DRE (IV - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍ)



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO R$/mil

NE 2018 2017 ∆%

RECEITA BRUTA 15 359.742 364.085 -1%

(+) RECEITA INFRAPORT 116.328                119.740      -3%

(+) RECEITA INFRACAIS 11.136                  11.096        0%

(+) RECEITA INFRAMAR 149.261                145.957      2%

(+) RECEITA PATRIMONIAL 35.077                  38.611        -9%

(+) RECEITA SERVIÇOS DE APOIO 9.606                    8.340          15%

(+) RECEITA SERVIÇOS ACESSÓRIOS 32.364                  31.959        1%

(+) ARMAZENAGEM 4.287                    6.653          -36%

(+) OUTRAS RECEITAS 1.684                    1.728          -3%

DEDUÇÕES DA RECEITA (34.287)                 (38.645)       -11%

( - ) PIS (5.920)                   (6.142)         -4%

( - ) COFINS (27.269)                 (28.512)       -4%

( - ) VENDAS CANCELADAS (1.098)                   (3.991)         -72%

TOTAL RECEITA LÍQUIDA 325.454 325.440 0%

CUSTOS (108.690)               (94.938)       14%

( - ) REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS (55.470)                 (52.162)       6%

( - ) CUSTO OPERACIONAL (53.220)                 (42.776)       24%

LUCRO BRUTO 216.764 230.502 -6%

DESPESAS (127.818)               (76.996)       66%

( - ) DESPESAS COM PESSOAL (35.431)                 (33.383)       6%

( - ) MATERIAL DE USO E CONSUMO (447)                      (449)            -1%

( - ) SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E UTILIDADES (22.843)                 (29.403)       -22%

( - ) DEPRECIAÇÃO (22.075)                 (17.907)       23%

( - ) DESPESAS/RECEITAS DIVERSAS (47.023)                 4.147          -1234%

RESULTADO FINANCEIRO 16 30.762                  36.841        -17%

(+) RECEITAS FINANCEIRAS 33.553                  40.367        -17%

( - ) DESPESAS FINANCEIRAS (2.791)                   (3.526)         -21%

RESULTADO OPERACIONAL 119.708 190.347 -37%

OUTRAS DESPESAS/RECEITAS (1.058)                   2.523          -142%

( - ) TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (1.724)                   (980)            76%

( +/- ) OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) 666                       3.503          -81%

(+) LUCRO/ ( - ) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS 118.650 192.870 -38%

( - ) PROVISÃO CSLL CORRENTE (9.728)                   (8.931)         

( - ) PROVISÃO IR CORRENTE (26.962)                 (24.749)       

LUCRO LÍQUIDO 81.960 159.190 -49%

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL



7.  Demonstrativo do Fluxo de Caixa - DFC (V - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA)



DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto R$/mil

2018 2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro do Exercício 81.960                                  159.190              

Ajustes para reconciliar o lucro  líquido do exercício:

Depreciação e amortização 22.075                                  17.908                

Ajuste de imobilizado (109)                    

Provisões diversas 3.055                                    (39.959)               

Ajuste de exercícios anteriores (172)                                      -                      

(Aumento) Redução nos ativos operacionais:

Clientes CP 6.173                                    1.781                  

Estoques (6.087)                                   (1.530)                 

Impostos a Recuperar CP (2.951)                                   (553)                    

Depósitos judiciais CP (88.793)                                 21.983                

Despesas antecipadas 1                                           134                     

Aumento (Redução) nos passivos operacionais:

Fornecedores 86.370                                  47.448                

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais 101.629                                206.293              

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aquisição de imobilizado/intangível (35.155)                                 (38.300)               

Baixa imobilizado/Intangível 8                         

Integralização de capital

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Obtenção, pagamento e juros sobre emprestimos -                                        -                      

Aumento (Redução) do saldo de caixa 66.474                              168.001              

Caixa e equivalentes de caixa ano anterior 369.816 201.815
Caixa e equivalentes de caixa ano corrente 436.290 369.816

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL



8.  Dem



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$/mil

Capital Social 

Integralizado 

Ajustes de 

Avaliação 

Patrimonial

Resultados 

Acumulados

Ajuste de 

exerc. 

Anteriores

Resultado do 

exercício TOTAL

SALDOS 2017 1.086.444 (713.063)    (139.752)      159.190              392.819              

AUMENTO DE CAPITAL                               - 

ABSORÇÃO RESULTADO EXERC. ANTERIOR             19.438              139.752                   (159.190)                               - 

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO                     81.960                     81.960 

AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   (172)                         (172)

SALDOS 2018 1.086.444 -             (693.625)    (172)              81.960                474.607              



9.  Notas Explicativas (VIII - NOTAS EXPLICATIVAS)
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Notas explicativas às demonstrações financeiras 

1 Contexto Legal 

A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA (doravante APPA), empresa 

pública do Estado do Paraná, criada nos termos da Lei Estadual nº 17.895, de 27 de 

dezembro de 2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 4.881, de 26 de agosto de 

2016, modificado pelo Decreto nº 10.000, de 3 de agosto de 2017, vinculada à Secretaria 

de Estado de Infraestrutura e Logística, tendo por único acionista o Estado do Paraná e 

como objeto principal a administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, cumprindo 

as competências instituídas no Convênio de Delegação nº 37/2001, firmado entre a União 

e o Estado do Paraná, e Lei nº 12.815/2013. Sendo uma empresa pública estadual, 

também se enquadra na Lei de Responsabilidade das Estatais, Lei 13.303/2016. 

Como autoridade portuária, a APPA exerce serviço público por essência, estando sujeita 

ao cumprimento das regras de Direito Público e Privado. 

Dentro desse contexto, como Administração Pública, a APPA desempenha papel 

fundamental na economia do Paraná, razão de sua existência, disponibilizando aos seus 

usuários infraestrutura necessária à operação de importação e exportação através dos 

portos do Paraná. 

A APPA, com o objetivo de atender exigências legais, poderá desenvolver atividades afins, 

conexas ou acessórias, bem como administrar outras estruturas de vias navegáveis 

mediante regular autorização. 

 

2 Base de preparação 

a. Declaração de conformidade (com relação a Lei nº 6.404/76, e atualizações da 11.638/07, 

assim como às normas do CPC) 

As presentes demonstrações financeiras incluem: 

 As demonstrações financeiras individuas da Empresa preparadas de acordo com 

o BR GAAP. 
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b. Base de mensuração 

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico. 

 

c. Moeda funcional e moeda de apresentação 

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional 

da Empresa.  Todas as informações financeiras foram elaboradas em reais/mil. 

d. Órgãos reguladores 

 

A Agência Nacional dos Transportes Aquaviários – ANTAQ promoveu a revisão das 

normas e procedimentos das entidades exploradoras de Infraestrutura Portuária, 

instituindo o “Sistema de Contabilidade Aplicável ao Setor Portuário – SICRASP”. O 

referido documento contém o Plano de Contas, instruções contábeis e roteiro para 

divulgação de informações econômico-financeiras. As orientações contidas no referido 

Manual são de aplicação compulsória a partir de 1º de janeiro de 2018. 

 

Uso de estimativas e julgamentos 

A Empresa realiza determinadas estimativas e premissas em relação ao futuro. As 

estimativas e julgamentos são continuamente avaliados com base na experiência 

histórica e outros fatores, incluindo as expectativas dos eventos futuros que se acredita 

serem razoáveis de acordo com as circunstâncias. No futuro, a experiência real pode 

diferir dessas estimativas e premissas. As estimativas e premissas que possuem um risco 

significativo de provocar um ajuste importante nos valores contábeis de ativos e passivos 

dentro do próximo exercício financeiro serão divulgadas abaixo.  

Julgamentos  

Reconhecimento de receita 

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela 

cobrança de tarifas no curso normal das atividades da Empresa. A receita é apresentada 

líquida dos impostos e abatimentos. 
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Estimativas e premissas 

Vidas úteis de ativos intangíveis  

Os ativos intangíveis serão amortizados durante sua vida útil. A vida útil é baseada nas 

estimativas da Administração, considerando a vida útil estimada pela receita federal, as 

quais serão periodicamente revisadas para adequação contínua. Alterações nas 

estimativas poderão resultar em variações significativas no valor contábil e os valores 

são apropriados como despesa na demonstração dos resultados, em períodos 

específicos.  

Valor justo dos instrumentos financeiros  

Quando aplicável, a Empresa determina o valor justo dos instrumentos financeiros que 

não são negociados em bolsa utilizando técnicas de avaliação. Essas técnicas são 

significativamente afetadas pelas premissas utilizadas, incluindo as taxas de desconto e 

as estimativas de fluxos de caixa futuros. A esse respeito, as estimativas do valor justo 

derivadas não podem sempre ser fundamentadas pela comparação com mercados 

independentes e, em muitos casos, podem não ser capazes de serem realizadas 

imediatamente.  

Processos legais 

De acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, a APPA reconhecerá provisão 

quando existir uma obrigação presente decorrente de um evento passado, uma 

transferência de benefícios econômicos é provável e o valor dos custos de transferência 

pode ser estimado de maneira confiável. Nos casos em que os critérios não são 

cumpridos, um passivo contingente pode ser divulgado nas notas explicativas das 

demonstrações financeiras. As obrigações decorrentes de passivos contingentes que 

foram divulgadas, ou que não são atualmente reconhecidas ou divulgadas nas 

demonstrações financeiras, poderiam ter um efeito material sobre o balanço patrimonial 

da Empresa. A aplicação desses princípios contábeis a litígios exigirá que a 

Administração realize cálculos sobre diversas matérias de fato e de direito além de seu 

controle.  

A Empresa vem adotando o procedimento de revisar as ações judiciais pendentes, 

monitorando a evolução dos processos e a cada data de elaboração de relatórios, 
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visando avaliar a necessidade de provisões e divulgações nas demonstrações 

financeiras. Entre os fatores considerados na tomada de decisões sobre as provisões 

estão a natureza do litígio, reivindicação ou autuação, o processo judicial e o nível 

potencial de indenização na jurisdição em que o litígio, reivindicação ou autuação foi 

interposto, o andamento da ação (incluindo o andamento após a data das 

demonstrações financeiras, mas antes de serem emitidas), os pareceres ou opiniões dos 

consultores jurídicos, a experiência em casos semelhantes, e qualquer decisão da 

Administração da Empresa sobre a forma como ela vai responder ao litígio, reivindicação 

ou autuação. 

 

3 Principais políticas contábeis  

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira 

consistente nessas demonstrações financeiras. 

 

a. Instrumentos financeiros 

i. Ativos financeiros não derivativos 

A Empresa reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram 

originados.  Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data 

da negociação na qual a Empresa se torna uma das partes das disposições contratuais 

do instrumento. 

A Empresa baixa um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa 

do ativo expirarem, ou quando a Empresa transfere os direitos ao recebimento dos 

fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual 

essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são 

transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida pela Empresa nos ativos 

financeiros são reconhecidos como um ativo ou passivo individual.  

Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no 

balanço patrimonial somente quando a Empresa tenha o direito legal de compensar os 

valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e 
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liquidar o passivo simultaneamente.  

Caixa e equivalentes de caixa 

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com 

vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação. Limites de 

cheques especiais de bancos que tenham de ser pagos à vista e que façam parte 

integrante da gestão de caixa da Empresa são incluídos como um componente das 

disponibilidades para fins da demonstração dos fluxos de caixa. Os quais são sujeitos a 

um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizadas na gestão das obrigações 

de curto prazo. 

 

ii. Passivos financeiros não derivativos 

Passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a 

Empresa se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Empresa 

baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, 

canceladas ou vencidas.  

Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no 

balanço patrimonial quando, e somente quando, a Empresa tenha o direito legal de 

compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar 

o ativo e quitar o passivo simultaneamente. 

Tais passivos financeiros são representados por empréstimos, financiamentos, 

fornecedores e outras contas a pagar os quais são reconhecidos inicialmente pelo valor 

justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento 

inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método 

dos juros efetivos. 
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b. Imobilizado 

i. Reconhecimento e mensuração 

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, 

deduzido de depreciação acumulada.  

O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.  O custo 

de ativos construídos pela própria empresa inclui: 

O custo de materiais e mão de obra direta; 

Quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condição necessários para que 

esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela Administração; 

Os custos de desmontagem e de restauração do local onde estes ativos estão 

localizados; e 

Custos de empréstimos sobre ativos qualificáveis.  

O custo de um ativo imobilizado pode incluir reclassificações de outros resultados 

abrangentes de instrumentos de proteção de fluxos de caixa qualificáveis de compra de 

ativo fixo em moeda estrangeira. O software comprado que seja parte integrante da 

funcionalidade de um equipamento é capitalizado como parte daquele equipamento. 

Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas 

como itens individuais (componentes principais) de imobilizado. 

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre 

os recursos advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos 

em outras receitas/ despesas operacionais no resultado. 

ii. Depreciação 

Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício 

baseado na vida útil econômica estimada de cada componente. Ativos arrendados são 

depreciados pelo menor período entre a vida útil estimada do bem e o prazo do contrato, 

a não ser que seja certo que a Empresa obterá a propriedade do bem ao final do 

arrendamento. Terrenos não são depreciados.  
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Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão 

disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que a 

construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização, conforme Termo de 

Recebimento de Obra. 

 

c. Ativos intangíveis 

i. Outros ativos intangíveis 

Outros ativos intangíveis que são adquiridos pela Empresa e que têm vidas úteis finitas 

são mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e das perdas por 

redução ao valor recuperável acumuladas. 

ii. Gastos subsequentes 

Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os futuros 

benefícios econômicos incorporados no ativo específico ao quais se relacionam. Todos 

os outros gastos, incluindo gastos com ágio gerado internamente e marcas, são 

reconhecidos no resultado conforme incorridos. 

 

iii. Amortização 

A amortização é reconhecida no resultado baseando-se no método linear baseada nas 

vidas úteis estimadas de ativos intangíveis, a partir da data em que estes estão 

disponíveis para uso.  

 

d. Provisões 

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Empresa tem uma 

obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável 

que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são 

apuradas através do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes 

de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no 
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tempo e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são 

registrados no resultado. 

e. Receita operacional 

Tarifas  

A receita da prestação dos serviços no curso normal das atividades é medida pelo valor 

justo da contraprestação recebida ou a receber. A receita é reconhecida quando existe 

evidência confiável de que os riscos e benefícios inerentes a propriedade dos serviços 

prestados foram transferidos e/ou executados para o cliente, de que for provável que os 

benefícios econômicos financeiros fluirão para a entidade, de que os custos associados 

e os possíveis cancelamentos dos serviços possam ser estimados de maneira confiável, 

de que não haja envolvimento contínuo com os serviços disponibilizados aos usuários 

do porto, e de que o valor da receita possa ser mensurado de maneira confiável.  

 

f. Receitas financeiras e despesas financeiras  

As receitas financeiras abrangem receitas de juros. A receita de juros é reconhecida no 

resultado, através do método dos juros efetivos. 

As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos. Custos de 

empréstimo que não são diretamente atribuíveis à aquisição, desenvolvimento ou 

produção de um ativo qualificável são mensurados no resultado através do método de 

juros efetivos. Os ganhos e perdas cambiais são reportados em uma base líquida. 

 

g. Imposto de renda e contribuição social 

O Imposto de Renda e a Contribuição Social, do exercício corrente e diferido, são 

calculados com base nas alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro 

tributável excedente de R$ 240 mil para Imposto de Renda e 9% sobre o lucro tributável 

para Contribuição Social sobre o Lucro. Para o exercício corrente houve base positiva 

para recolhimento de imposto sobre a renda, a apuração foi realizada e os respectivos 

pagamentos realizados  mensalmente em depósito judicial conforme ação declaratória 

(ver NE nº 7). 
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4 Determinação do valor justo 

Diversas políticas e divulgações contábeis exigem a determinação do valor justo, tanto 

para os ativos e passivos financeiros como para os não financeiros.  Os valores justos têm 

sido apurados para propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos 

abaixo. Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na 

apuração dos valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou 

passivo. 

 

i. Imobilizado 

O valor justo dos itens do ativo imobilizado é baseado na abordagem de mercado e nas 

abordagens de custos através de preços de mercado cotados para itens semelhantes, 

quando disponíveis, e custo de reposição quando apropriado. 

 

ii. Ativos intangíveis  

O valor justo de ativos intangíveis é baseado nos fluxos de caixa descontados que se 

espera que derivem do uso e possível venda dos ativos.   

 

iii. Contas a receber de clientes e outros créditos 

O valor justo de contas a receber e outros créditos é estimado como o valor presente de 

fluxos de caixa futuros, descontado pela taxa de mercado dos juros apurados na data de 

apresentação. Esse valor justo é determinado para fins de divulgação. 

 

iv. Outros passivos financeiros não derivativos 

O valor justo, que é determinado para fins de divulgação, é calculado baseando-se no 

valor presente do principal e fluxos de caixa futuros, descontados pela taxa de mercado 
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dos juros apurados na data de apresentação das demonstrações financeiras.  Quanto ao 

componente passivo dos instrumentos conversíveis de dívida, a taxa de juros de 

mercado é apurada por referência a passivos semelhantes que não apresentam uma 

opção de conversão. 

 

5 Caixa e equivalentes de caixa 

 

5.1 Contas Movimento 

 

 
 

 
5.2 Aplicações Financeiras 

 

 

(a) Valores aplicados em fundos exclusivos de investimentos com remuneração média de 6,44% a.a. 

(b) Valores aplicados em Certificados de Depósitos Bancários CDB, poupança e fundo exclusivo. Os valores 

aplicados em CDBs são indexados pela variação do Certificado de Depósitos Interfinanceiro – CDI, 

remunera a empresa a uma taxa média anual de remuneração de 6,42%. Os valores aplicados em fundos 

de investimentos possuem uma remuneração média de 6,24% a.a. 

31.12.2018 31.12.2017

Banco do Brasil 475                     318            

Caixa Econômica Federal 20.012                9.622         

20.487                9.940         

Aplicações financeiras

31.12.2018 31.12.2017

Banco do Brasil (a) 312.584 261.451

Caixa Econômica Federal (b) 103.220 98.424

415.804 359.875

Total de Caixa e Equivalênte Caixa 436.291 369.815
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A conta de aplicação financeira do Banco do Brasil é utilizada pelo judiciário para 

a realização de bloqueios judiciais resultantes de ações onde a APPA se configura ré. O 

Bloqueio é realizado através de cotas da aplicação diretamente na conta por ordem 

judicial. Ações sem transitado e julgado tem ordem de bloqueio somente como garantia 

de caixa para a continuidade da ação. OBS: Saldo contábil apresentado nesta 

demonstração como disponibilidade de aplicações financeiras já está líquido destes 

valores. Segue composição dos bloqueios: 

 

                    
 

 

6 Contas a Receber 

 

Composição das contas a receber por idade de vencimento: 

 

 

Conta aplicação BB

Saldo extrato bancário 412.776 

Bloqueio judicial 100.193- 

312.583 

Contas a receber 31.12.2018 31.12.2017

A vencer 271                       6.723              

Vencidos de 01 a 30 dias 109                       633                 

Vencidos de 30 a 180 dias 95                         54                   

Vencidos a mais de 180 dias (a) 8.446                   8.349              

Total contas a receber CP 8.921                   15.759           

Clientes - Dep. Judicial (Proc. 1749/07) (**) (c) 190.372               165.025         

Clientes histórico 13.472                 13.555           

(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (b) 203.844-               178.580-         

Clientes a Receber - LP 122                       -                  

Convenios - LP 450                       -                  

Total contas a receber LP 572                       -                  

Composição natureza bloqueio

Imposto de Importação 2.555                        

IBAMA 62.181                      

Trabalhista 35.556                      

Provisão IRRF 99-                             

100.193                   
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Os valores a receber são compostos pelas tarifas cobradas pela APPA sobre a utilização de 

terceiros de áreas da faixa portuária. 

(a) O saldo de títulos vencidos a mais de 180 dias é composto da seguinte forma: 

 

Os títulos acima estão em processo de cobrança judicial com exigibilidade suspensa, 

conforme agravo de instrumento concedido pelo juiz e, portanto, seguem em aberto. 

(b) A Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa foi criada em 2015 através de uma 

análise criteriosa dos títulos em aberto. Foi identificado que o montante somava títulos 

antigos, anteriores a 2010 e, por limitações do sistema utilizado na época, sem os devidos 

históricos de cobrança. A impossibilidade de comprovação do direito de recebimento 

motivou a criação da provisão com contrapartida considerada indedutível para fins de 

apuração de impostos. Por se tratar de títulos antigos, em 2017 optamos por reclassificar a 

provisão para o longo prazo. 

(c) Os valores a receber registrados na conta de longo prazo refere-se a ação judicial 

1749/07(Numeração única Projudi 0008894-04.2007.8.16.0129), onde o SINDOP – Sindicato 

dos Operadores Portuários do Estado do Paraná ingressou contra um aumento tarifário 

realizado pela APPA, o qual antes mesmo da tabela vigorar, foi proferida Decisão Liminar, 

determinando que os valores referentes ao aumento da tarifa, fossem depositados em juízo. 

Desta forma a APPA emite em separado as faturas referente ao acréscimo das tarifas, e assim 

que o cliente faz o recolhimento dos valores em juízo e apresenta à APPA cópias dos 

respectivos recolhimentos, as faturas são classificadas como “faturas reclamadas”. Desde a 

transformação da APPA em empresa pública, as faturas citadas, são reclassificadas na 

contabilidade da conta de “Clientes a receber (CP)”, para conta de “Clientes a Longo Prazo – 

Processo 1749/2007”, na ocasião do depósito judicial por parte do cliente, e devidamente 

comprovado perante a apresentação dos respectivos comprovantes. O processo nº 0008894-

04.2007.8.16.0129 autuado em 10 de agosto de 2007, ainda está em fase de instrução 

processual, pois, antes da análise do mérito, fora encaminhado para o Superior Tribunal de 

Cliente Valor Original %

TECHINT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A. 4.334            51%

TEAPAR - TERM. EXP.  AÇUCAR PARANAGUA S/A 2.921            35%

OMS ENGENHARIA EIRELI - EPP 779               9%

DIVERSOS 412               5%

TOTAL 8.446            100%
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Justiça para solução sobre o Conflito de Competência (nº150954/PR) entre o Juízo de Direito 

da Vara da Fazenda Pública de Paranaguá/PR e o Juízo Federal da 1º Vara de Paranaguá 

SJ/PR, e em decisão proferida em 06 de dezembro de 2018 pela Rel. Ministra Assusete 

Magalhães declarou a competência do Juízo Federal da 1ª Vara de Paranaguá como 

competente julgamento do pleito. 

Considerando que as faturas emitidas, referente ao saldo de depósitos judiciais da conta de 

longo prazo, na realidade já foram quitadas pelos clientes e só constam pendentes em 

espera da decisão judicial, para cálculo do Prazo Médio de Recebimento – PMR subtraímos 

estes valores: 

PMR       =        Contas a receber * 360                 =         8,92 

                             Receita de Vendas 

7 Depósitos judiciais  

 

Consideramos o depósito judicial como direito, pois a provisão para a perda, caso 

provável, já está registrada no passivo, porem o depósito judicial por si só não se 

configura obrigação, o gasto com processos judiciais só será considerado despesa, e 

refletido no resultado da companhia, quando da certeza da perda. Enquanto há a 

possibilidade de ganho da ação os valores são registrados como depósitos judiciais 

ativos evitando ajustes de períodos anteriores quando do retorno do valor depositado 
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 (a) Valores referentes a depósitos recursais de ações trabalhistas em fase de 

conhecimento sem transitado e julgado da ação, bem como depósitos judiciais para 

garantia do juízo em ações transitadas em julgados, em fase de liquidação.  

(b) Em novembro de 2014 a APPA ajuizou ação declaratória em face da União, por 

intermédio da Procuradoria da Fazenda Nacional, buscando o reconhecimento da 

imunidade tributária recíproca da APPA, e que, seja autorizado, nos termos do art. 151, 

inciso II, do Código Tributário Nacional - CTN, para fins de suspensão de exigibilidade, o 

depósito judicial mensal dos impostos vincendos, relativos aos tributos e contribuições 

de competência da União. Em 26 de novembro de 2014, foi proferida Decisão Liminar 

autorizando a APPA efetuar depósitos judiciais dos impostos. O processo nº 5005109-

92.2014.4.04.7008 (JFPR), foi encaminhado ao TFR4 para julgamento após apelação das 

partes mediante decisão na 1ª Vara Federal de Paranaguá que atendeu parcialmente o 

pleito da autora. 

(c) Ainda em razão ação declaratória citada acima, buscando o reconhecimento da 

imunidade tributária e, inclusive, equiparação desta administração aos demais órgãos 

públicos, a APPA impetrou ação contra a empresa de energia – COPEL, pois após a 

transformação da APPA para Empresa Pública a COPEL passou a realizar a cobrança de 

ICMS sobre a distribuição de energia, cobrança esta que não era realizada enquanto 

Autarquia. Saldo teve redução de 2015 para 2016, pois inicialmente 100% da cobrança 

31.12.2018 31.12.2017

Trabalhistas (a) 17.899       17.614      

Cíveis 980             183            

PIS e COFINS não cumulativo (b) 109.116     76.772      

IRRF 11.269       5.123         

Energia elétrica - COPEL ( c) 12.345       8.133         

Bloqueio judicial aplicação BB (d) 100.193     94.858      

IRPJ (b) 47.471       17.474      

CSLL (b) 16.917       6.099         

Tarifa de Água 760             611            

Tributários - FUNDAF -              1.290         

316.950     228.157    



 
 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

 

 

 

 

de energia era depositada em juízo, consumo e imposto, durante o ano de 2015 o juiz 

responsável pela análise da ação permitiu o saque pela Copel dos valores referente ao 

consumo e, a partir de então, a Copel vem emitindo faturas separas para consumo, pago 

normalmente à empresa, e imposto, pago em juízo até a conclusão da ação. Processo 

judicial 6354-02.2015.8.16.0129 em 31.12.2018 estava concluso para decisão pela Vara da 

Fazenda Pública de Paranaguá 

(d) Bloqueios judiciais realizados diretamente na conta de aplicação financeira da 
empresa por ordem do juiz. Ações sem transitado e julgado da ação bloqueados 

somente como garantia da continuidade da ação. OBS: Saldo apresentado nesta 

demonstração como disponibilidade de aplicações financeiras já está líquido destes 

valores.  

 

8 Patrimônio 

 

 

Taxas de depreciação e amortização 

Espécie Ano 

Veículos 5 

Terrenos 0 

Edificações e Benfeitorias 25 

Construções 50 

Máquinas Aparelhos e Equipamentos 14 

Móveis e Utensílios 10 

Equipamentos de Informática e Tecnologia 3 

Instalações 10 

Equipamentos de medição 10 

Intangível 3 
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9 Salários e Encargos 

 

Valores calculados pelo programa de folha de pagamento VETORH e provisionado 

conforme o período de apuração. O saldo de impostos e consignações existente em 31 

de dezembro refere-se a folha do mês de dezembro que são pagos no mês subsequente 

a sua apuração.  

Até 31 de dezembro de 2017, o valor de salários era pago até o dia 28 de cada mês, não 

restando saldo residual para o mês seguinte. A partir do exercício de 2018, com a 

implantação do E-SOCIAL os salários passaram a ser pagos no mês subsequente até o 

quinto dia útil. 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2018 31.12.2017

Folha a Pagar 2.055 0

Provisão férias e encargos 8.216 7.527

Provisão para 13º Salário e Encargos 0 0

Consignações folha 243 221

FGTS a pagar 548 488

INSS a pagar 1.441 1.229

IRRF a pagar 1.667 1.128

Pensões a Pagar 95 0

14.265 10.592
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10 Obrigações fiscais e tributárias 

 

(a) Valores apurados sobre o faturamento através do regime não cumulativo do imposto, 

apuração do lucro real depositados em juízo. 

(b) Valores referentes a retenção na fonte sobre contratação de prestação de serviços, cuja 

natureza esteja sujeita a retenção na fonte, tornando a APPA sujeito passivo e solidário 

do imposto, conforme legislação vigente. 

Na década de 90 a APPA não realizou o recolhimento de débitos de INSS junto à 

previdência social, um acordo de parcelamento dos débitos foi realizado entre a APPA e 

o Governo do Estado do Paraná regularizando os mesmos em 240 parcelas atualizadas 

pela TJLP. 

 

11 Créditos de clientes - Caução 

 

Em atendimento a Ordem de Serviço nº. 123/2017, para que seja liberada qualquer 

operação nos Portos de Paranaguá e Antonina, inclusive utilização de água e energia 

elétrica, o cliente deve obrigatoriamente efetuar adiantamento dos valores referente à 

operação - através de caução, seguro ou fiança bancária. Os adiantamentos recebidos 

são devidamente registrados na contabilidade, e após o fechamento da operação, a 

APPA emite as faturas, que são quitadas mediante compensação dos adiantamentos 

recebidos. 

31.12.2018 31.12.2017

Pis a recolher (a) 19.562 13.956

Cofins a recolher (a) 91.066 64.911

Impostos retidos de terceiros (b) 2.169 813

INSS parcelamento SEFA (c ) 12.516 11.719

IRPJ a pagar (a) 47.471 17.474

CSLL a pagar (a) 16.917 6.099

Total curto prazo 189.701 114.972

INSS parcelamento SEFA (c ) 25.038 35.161

Total longo prazo 25.038 35.161
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12 Provisões Judiciais  

 
 

 

(a) As execuções para a cobrança de dívidas da União, Estados, Municípios, Autarquias e 

Fundações Públicas de Direito Público não se processam pela penhora de bens dos entes 

públicos, mas pela expedição de uma ordem de pagamento, para a inclusão da dívida 

no orçamento público. Esta ordem é conhecida como precatório requisitório. Em 

algumas ações o juiz determina que o valor devido possa ser reconhecido como 

precatório do Governo do Estado, podendo ou não ser aceito dentro do prazo 

estipulado, portanto reconhecemos a provisão destas ações no curto prazo, pois caso o 

Estado determine o pagamento das ações, a APPA deverá cumprir a requisição 

imediatamente. 

A APPA possui um número elevado de ações judiciais devido principalmente à operação, 

visibilidade e representatividade dentro do Estado do Paraná. O corpo de advogados, 

juntamente com a diretora jurídica, trabalha em defesa destas ações e têm reduzido 

drasticamente o passivo judicial acumulado ao longo de décadas. Foi realizado o 

levantamento de 100% das ações judiciais em andamento com respectiva análise da 

probabilidade de perda classificada em provável que está provisionada na contabilidade 

e possível – registradas em nota explicativa, conforme segue: 

 

 

31.12.2018 31.12.2017

Provisão perdas ações trabalhistas 121.909 112.708

Provisão perdas ações cíveis 92.556 98.974

Provisão perdas ações administrativas 269.052 269.934

Precatórios (a) 22.880 21.786

Total longo prazo 506.397 503.402

Provável Qtde Possível Qtde

Ações administrativas 269.052 71 2.650 2

Ações cíveis 92.556 41 991.555 93

Ações trabalhistas 121.909 534 26.510 240

Probabilidade de perda
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13 Capital social 

O capital social da APPA é de R$ 1.086.444 (reais/mil), totalmente integralizados pelo 

Estado do Paraná.  

O capital social só poderá ser alterado por decreto do poder executivo, mediante a 

capitalização, doações, bens, reservas e outros recursos de bens e direitos que vierem a 

ser destinados a esse fim, mediante deliberação do Conselho de Administração. 

14 Ajustes de exercícios anteriores 

 

Lançamentos de operações de competência em exercícios anteriores mas que acabaram 

por refletir na contabilidade em 2018, como reclassificações, devoluções e ajustes. 

 

15 Receita Operacional 

 

A receita operacional da APPA é reconhecida no resultado em virtude da sua respectiva 

cobrança de tarifas e está relacionada, principalmente, a disponibilização do cais e canal 

de acesso, arrendamentos de área, disponibilização de armazéns e demais serviços 

acessórios portuários.  

As operações referem-se, principalmente, a disponibilização da infraestrutura aos 

operadores portuários, no qual a APPA cobra as tarifas de INFRAMAR, INFRACAIS e 

INFRAPORT, e são reconhecidas no resultado em virtude da conclusão das operações de 

cada navio.  

A receita de arrendamento é reconhecida mensalmente no resultado e é cobrada do 

arrendatário conforme estipulado em contrato. Basicamente, a tarifa de arrendamento 

é calculada sobre o m² e volume movimentado/mês. 

As tarifas de armazenagem estão relacionadas à disponibilização de armazém e são 

reconhecidas no resultado no momento da retirada da mercadoria.  

As demais receitas operacionais são reconhecidas no resultado no fechamento de cada 

navio. 
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Em relação aos impostos incidentes sobre a receita/faturamento, PIS e COFINS, embora 

a Administração tenha ajuizado Ação Declaratória em face da União - Fazenda Nacional, 

buscando o reconhecimento da imunidade tributária, a APPA, por prudência, vem 

mensalmente calculando os tributos incidentes sobre o faturamento, o que não 

descaracteriza a imunidade pleiteada. Desta forma, além de apurados, os tributos estão 

sendo recolhidos através de deposito em juízo, com base na liminar obtida junto a 1ª 

Vara Federal de Paranaguá em 26 de novembro de 2014. 

 

16 Receitas e (despesas) financeiras 

 

 
 

17 Instrumentos financeiros 

 

Visão Geral 

 

A via de regra, assim como em todos os negócios, a APPA está exposta aos riscos que 

decorrem da utilização de instrumentos financeiros. Os objetivos e processos para a 

gestão desses riscos e os métodos utilizados para mensurá-los, estão listados a seguir: 

 

A APPA possui exposição aos seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros: 

Risco de crédito e Risco de liquidez. 

 

Principais instrumentos financeiros 

Receitas (despesas) financeiras 31.12.2018 31.12.2017

Receitas financeiras 33.553 40.367

Juros Recebidos ou Auferidos 679 584

Descontos Obtidos 75 0

Rendimento de Aplicação Financeira 32.798 39.783

Despesas financeiras (2.791)       (3.526)       

Juros Pagos ou Incorridos (2.752)         (3.485)         

Tarifas (39)              (41)              

TOTAL 30.762 36.841
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Os principais instrumentos financeiros utilizados pela APPA, de que surgem os riscos de 

instrumentos financeiros, são os seguintes:  

 

Caixa e bancos; 

Valores a receber; e  

Valores a pagar a fornecedores e outros. 

 

Risco comercial 

O risco comercial surge da utilização de instrumentos financeiros que rendem juros, 

negociáveis e em moeda estrangeira. É o risco que o valor justo ou fluxos de caixa futuros 

de um instrumento financeiro flutuarão em virtude de alterações nas taxas de juros (risco 

de taxa de juros), taxas de câmbio (risco de câmbio) ou outros fatores comerciais (outro 

risco de preço).  

 

A Empresa não possui operações que possam gerar riscos dessa natureza.  

 

Risco da taxa de juros de valor justo e fluxo de caixa  

A APPA não está exposta ao risco da taxa de juros de fluxo de caixa que surge de 

empréstimos, pois não há atualmente uma política para captação de recursos 

financeiros com terceiros, mediante empréstimos e financiamentos. 

 

 

Exposição a riscos de crédito 

O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito, cujo 

montante do risco do crédito em 31 de dezembro está demonstrado abaixo: 

  31.12.2018 

   

Caixa e equivalentes               436.291  

Valores a receber               14.021  

   

              450.312  

   

Risco de liquidez 
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Risco de liquidez é o risco em que a Empresa irá encontrar dificuldades em cumprir com 

as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com 

pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A política da APPA na administração 

de liquidez é de garantir, que sempre tenha liquidez para cumprir com suas obrigações 

ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou 

com risco de prejudicar a reputação e crédito da Empresa. 

 

 

18 Cobertura de Seguros (não auditado) 

O montante da cobertura contratada é a seguinte: 

 

Natureza R$ 

Responsabilidade civil 15.000.000 

Bens móveis e imóveis 60.000.000 

Frota de veículos                                                                de acordo tabela FIPE 

Seguro de vida                                                                                  100.000/vida 

 

A APPA adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos 

por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a 

natureza de sua atividade.  

 

Os valores segurados são determinados e contratados em bases técnicas que se 

estimam suficientes para cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros. 

As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de 

uma auditoria de demonstrações contábeis, consequentemente não foram examinadas 

pelos nossos auditores independentes. 

 

Paranaguá, 25 de fevereiro de 2019. 

 

 

Rodrigo Neris Cavalcanti    Luiz Fernando Garcia da Silva 

CRC PR-066466/O-9 

Divisão de Administração Contábil  

Diretor-Presidente 

  



10.  Relatório do Controle Interno (IX - Relatório e Parecer do Controle Int)
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Em cumprimento às determinações da instrução normativa nº 144/2018-TCE/PR, de 13 

de dezembro de 2018, publicado no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná n° 1972, de 07 de janeiro de 2019, apresentamos o Relatório e Parecer do Controle 

Interno do Exercício de 2018 da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA. A 

execução dos trabalhos foi orientada pela Controladoria Geral do Estado, por meio da 

Coordenadoria de Controle Interno, no termos do Decreto nº 9.978/14 e roteiro elaborado em 

atendimento às exigências da precitada Instrução Normativa. 

O relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses dos itens 

previstos no artigo 9º incisos III e suas alíneas, incisos IV e V da IN 144/2018-TCE/PR. 

A realização deste trabalho, considerando o escopo de atuação, baseou-se nos 

procedimentos e técnicas de controle, compreendendo o exame dos documentos, a 

observação física de bens, comparativos entre previsão e execução, entrevista com servidores, 

chefes de divisão e ordenadores de despesa e análise de ambiente, com vistas a formar 

opinativo sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes. 

As áreas e ações avaliadas no exercício de 2018 compreenderam: 

 

1. Gestão Orçamentária 

2. Gestão Financeira 

3. Gestão Patrimonial 

4. Procedimentos e Controles Internos de acordo com o escopo da OS nº 188/17. 

5. Outras avaliações pertinentes à Empresa Pública. 

A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA-PR, por ser uma Empresa 

Pública independente, possui orçamento próprio, assim, ela não necessita dos recursos 

Inserido ao Documento 32379 por Flavio Jose Lopes Galli em: 02/04/2019 15:18. Assinado por: Nilson Viana em: 05/04/2019 10:47. Assinado por: Mauro Portilho Marques em: 02/04/2019 15:51.

Assinado por: Flavio Jose Lopes Galli em: 02/04/2019 15:18. Para mais informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código:

990f8d563535d2e646f2853d4af029e9



 
 

PRESIDÊNCIA 

Controle Interno 

                                                                                                                                    Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143                                                                         www.portosdoparana.pr.gov.br 

 

financeiros do estado. Dessa forma ela fixa na Lei Orçamentária Anual apenas as despesas de 

investimentos.  

5.1.

 

Consiste no pleno alcance dos objetivos e metas de desempenho previamente definido 

aliado a observância dos prazos estabelecidos, não possuindo relação direta com a avaliação 

dos custos envolvidos. Sua mensuração se faz a partir da relação entre os resultados obtidos e 

os previstos para as ações dentro de cada Projeto/Atividade constante na Lei Orçamentária 

Anual (calculado automaticamente no Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e 

Monitoramento Estadual – SIGAME). 

 

Coeficiente de Eficácia Individual (COI) = Meta realizada por Projeto Atividade / Meta Física prevista por projeto 

Atividade 

 

Após o cálculo do “Coeficiente de Eficácia Individual – COI” será determinado o 

“Coeficiente de Eficácia Global – COG”, por meio do somatório dos coeficientes individuais de 

cada ação dentro do Projeto/Atividade” dividido pelo total de ações que foram objeto de 

mensuração (somente aqueles que possuem meta física e compuseram cada coeficiente 

individual). 

 

Coeficiente de Eficácia Global (COG) = ∑ COI das ações de cada Projeto/Atividade / Quantidade de ações 

 

Para efeito de avaliação da eficácia da gestão orçamentária, foi verificado o desempenho das 

metas estabelecidas na Lei Orçamentaria Anual para cada “ação”, concluindo por uma das 

seguintes hipóteses: 

 

→ Gestão Orçamentária Eficaz: a totalidade das ações dos “Projetos/Atividades” com meta 

prevista na Lei Orçamentária Anual apresentar “Coeficiente de Eficácia Global – COG” igual ou 

maior que 0,9 (nove décimos); 
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→ Gestão Orçamentária Parcialmente Eficaz: a totalidade das ações dos “projetos/Atividades” 

com meta física na Lei Orçamentária Anual apresentar “Coeficiente de Eficácia Global – COG” 

igual ou maior que 0,5 (cinco décimos) e menor que 0,9 (nove décimos); 

 

→ Gestão Orçamentária Ineficaz: hipótese em que a totalidade das ações dos 

“Projetos/Atividades” com meta física prevista na Lei Orçamentária Anual apresentar 

“Coeficiente de Eficácia Global – COG” menor que 0,5 (cinco décimos). 

 

 

É a otimização da relação existente entre os resultados produzidos e os recursos empregados. 

Esta mensuração se faz a partir da comparação dos resultados obtidos e custos incorridos em 

face dos inicialmente previstos (“Coeficiente de Eficiência Individual – CEI”). Ou seja, despesa 

empenhada versus fixada (Total Orçamentário) para as ações de cada Projeto / Atividade 

constante da Lei Orçamentária Anual e que foram objeto de aplicação do “Coeficiente de 

Eficácia Individual – COI”, empregando-se o seguinte indicador: 

Coeficiente de Eficiência Individual (CEI) = Coeficiente de Eficácia Individual / Despesa Empenhada 

Despesa Fixada (Total Orçamentário) 

 

O “Coeficiente de Eficácia Global” será determinado após o cálculo do “Coeficiente de Eficácia 

Individual – CEI”, por meio do somatório do CEI para cada Projeto/Atividade. 

 

Coeficiente de Eficiência Global (CEG) = ∑ CEI das ações de cada Projeto/Atividade / Quantidade de ações  

 

Para efeito de avaliação de gestão orçamentária, sob o aspecto de sua eficiência, foi 

verificado o desempenho das metas estabelecidas na Lei Orçamentária Anual para cada 

“Projeto/Atividade” em relação ao consumo dos recursos incialmente previstos, concluindo 

por uma das seguintes hipóteses: 

 

→ Gestão Orçamentária Eficiente: a totalidade dos “Projetos/Atividades” com meta física 

prevista na Lei Orçamentária Anual apresentar “Coeficiente de Eficiência Global – CEG” igual 

ou maior que 0,9 (nove décimos); 

 

Inserido ao Documento 32379 por Flavio Jose Lopes Galli em: 02/04/2019 15:18. Assinado por: Nilson Viana em: 05/04/2019 10:47. Assinado por: Mauro Portilho Marques em: 02/04/2019 15:51.

Assinado por: Flavio Jose Lopes Galli em: 02/04/2019 15:18. Para mais informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código:

990f8d563535d2e646f2853d4af029e9



 
 

PRESIDÊNCIA 

Controle Interno 

                                                                                                                                    Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143                                                                         www.portosdoparana.pr.gov.br 

 

→Gestão Orçamentária Parcialmente Eficiente: a totalidade dos “Projetos/Atividades” com 

meta física prevista na Lei Orçamentária Anual apresentar “Coeficiente de Eficiência Global – 

CEG” igual ou maior que 0,5 (cinco décimos) e menor que 0,9 (nove décimos); 

→Gestão Orçamentária Ineficiente: a totalidade dos “Projetos/Atividades” com meta física 

prevista na Lei Orçamentária Anual apresentar “Coeficiente de Eficiência Global – CEG” menor 

que 0,5 (cinco décimos). 

 

Protocolo: 14.017.037-2– Concorrência Pública nº 150/2016-APPA – Contrato n°050/2017 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a elaboração do projeto básico e executivo 

de infraestrutura portuária, compreendendo o projeto do sistema de drenagem pluvial para 

atender as necessidades do Porto de Paranaguá, conforme especificações e justificativas 

contidas no termo de Referência e no Edital. 

 

Andamento: Concluído  

Coeficiente de Eficácia Individual (COI) = 27.000 / 27.000 = 1 

                             Coeficiente de Eficiência Individual (CEI) = 1 / (0,24) = 4,16   

 

Justificativa do setor técnico: Projeto concluído em julho de 2018. 

 

Avaliação do Controle Interno: Gestão orçamentária eficiente e eficaz. 

 

Protocolo: 13.867.059-7 – Concorrência Pública n° 025/2016-APPA – Contrato n° 025/2017 

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de substituição e adequação dos 

trilhos dos shiploaders do corredor de exportação, conforme termo de referência e demais 

elementos anexados pelo setor requisitante. 

 

Andamento: Concluído. 

Coeficiente de Eficácia Individual (COI) = 952 / 1440 = 0,66 

Coeficiente de Eficiência Individual (CEI) = 0,66 / (0,24) = 2,75 

 

Justificativa do setor técnico: Obra concluída em maio de 2018. O saldo contratual não será 

utilizado, visto que todo objeto foi coberto.  
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Avaliação do Controle Interno: Gestão orçamentária eficiente e parcialmente eficaz. Não 

obstante, a obra foi finalizada com economicidade. 

 

Protocolo: 14.236.639-8 – Concorrência 122/2016 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução das obras e instalações de 

modernização dos berços de atracação 201 e 202 e ampliação do berço 201, composto por 

todas as obras e todos os equipamentos eletromecânicos, de acordo com as normas vigentes, 

projetos e com a competente anotação de responsabilidade técnica. 

 

Andamento: Obra em execução, iniciada no segundo semestre de 2018. 

 

Coeficiente de Eficácia Individual (COI) = 173 (m²) / 2000 (m²) = 0,0865 

Coeficiente de Eficiência Individual (CEI) = 0,0865 / (0,24) = 0,3604 

 

Justificativa do setor técnico: O processo licitatório foi suspenso em 03/10/2016 por forma de 

decisão judicial proferida nos autos de Mandado de Segurança nº 0008647-08.2016.8.16.0129. 

Em 08/11/2016 foi proferida sentença no referido Mandado de Segurança, julgando 

improcedentes os pleitos e denegando a segurança, com a consequente revogação da liminar 

anteriormente deferida. Ato contínuo, em 02/12/2016 o processo licitatório foi novamente 

suspenso por força de nova decisão judicial, que concedeu efeito suspensivo ao recurso de 

apelação interposto em face da decisão que denegou a ordem almejada pelo Mandado de 

Segurança anteriormente referido. Em 20/06/2017 foi promovido o julgamento do Recurso de 

Apelação, julgando-se prejudicado o pedido de efeito suspensivo, situação esta, que permitiu 

a continuidade do processo licitatório. A morosidade na conclusão do certame se deu em 

grande parte em razão da judicialização de questões por parte de licitantes e interessados, 

com a consequente determinação judicial de suspensão de andamento da licitação, 

perdurando a paralização por mais de 7 (sete) meses. Apesar de estar dentro do cronograma 

contratual, o atraso na conclusão da licitação ocasionou um baixo andamento da obra em 

2018, visto que deveria ter sido realizada durante todo o ano, porém iniciou apenas no segundo 

semestre. 

 

Avaliação do Controle Interno: O índice de eficácia e eficiência calculado para esta ação 

apresenta valor ineficaz, devido ao atraso na conclusão da licitação e início da obra apenas no 

segundo semestre. 

Inserido ao Documento 32379 por Flavio Jose Lopes Galli em: 02/04/2019 15:18. Assinado por: Nilson Viana em: 05/04/2019 10:47. Assinado por: Mauro Portilho Marques em: 02/04/2019 15:51.

Assinado por: Flavio Jose Lopes Galli em: 02/04/2019 15:18. Para mais informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código:

990f8d563535d2e646f2853d4af029e9



 
 

PRESIDÊNCIA 

Controle Interno 

                                                                                                                                    Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143                                                                         www.portosdoparana.pr.gov.br 

 

Protocolo: 14.778.330-2 – Concorrência 079/2017-DER/DT 

Objeto: Contratação de empresa habilitada para a execução das obras de recuperação do 

pavimento de concreto, readequação dos sistema de drenagem e ciclovia da Av. Bento Rocha, 

numa extensão total de 2.898,34 metros, conforme projetos executivos anexos ao Edital. 

 

Andamento: A execução da obra é de responsabilidade do DER-PR. A APPA fará somente a 

disponibilização da verba. 

Coeficiente de Eficácia Individual (COI) = 0,26 (km) / 3 (km) = 0,0867 

Coeficiente de Eficiência Individual (CEI) = 0,0867 / (0,24) = 0,3613  

 

Justificativa do setor técnico: O processo de licitação está sob responsabilidade do DER-PR, 

através do convênio nº 80/2014 firmado entre as entidades. 

 

Avaliação do Controle Interno: A APPA acompanha este processo através da Ordem de Serviço 

nº 156/2017, a qual designa fiscais para acompanhar o cronograma, cumprimento do trabalho 

e demais cláusulas contratuais do convênio. O índice de eficácia e eficiência calculado para 

esta ação apresenta valor ineficaz. 

 

Protocolo: 14.848.317-5 – Pregão Presencial n° 107/2017-APPA  

Objeto: Contratação de empresa especializada visando a execução da rede coletora de esgoto 

sanitário do Pátio de Triagem de Caminhões, interligado a uma estação elevatória para levar o 

efluente até a rede de esgoto da concessionária do município, conforme especificações e 

demais elementos anexados no Termo de Referência. 

 

Andamento: Licitação declarada fracassada, em fase de republicação do certame. 

 

Coeficiente de Eficácia Individual (COI) = 0 (dias) / 200 (dias) = 0 

Coeficiente de Eficiência Individual (CEI) = 0 / (0,24) = 0 

 

Justificativa do setor técnico: Houveram duas licitações, a primeira concorrência foi anulada 

por conta de erros de planilha em 2016 e a sua republicação foi realizada na modalidade 

pregão presencial, porém não houve nenhuma licitante, portanto, deserta. Após nova 

Inserido ao Documento 32379 por Flavio Jose Lopes Galli em: 02/04/2019 15:18. Assinado por: Nilson Viana em: 05/04/2019 10:47. Assinado por: Mauro Portilho Marques em: 02/04/2019 15:51.

Assinado por: Flavio Jose Lopes Galli em: 02/04/2019 15:18. Para mais informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código:

990f8d563535d2e646f2853d4af029e9



 
 

PRESIDÊNCIA 

Controle Interno 

                                                                                                                                    Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143                                                                         www.portosdoparana.pr.gov.br 

 

republicação, e reabertura do certame, as proponentes não atenderam os requisitos exigidos 

no Edital. Sendo novamente declarada fracassada.  

 

Avaliação do Controle Interno: Constatou-se a busca pela execução da obra, porém, devido às 

informações mencionadas pelo setor de engenharia, a ação está em processo de revisão do 

processo licitatório. 

 

Protocolo: 14.783.057-2 – Concorrência nº 080/2017–DER/DT 

Objeto: Execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obras 

de arte correntes, obra de arte especiais e serviços complementares na interseção da rodovia 

BR-277 com a Av. Ayrton Senna em Paranaguá, numa extensão de 0,906 km, conforme 

discriminado no Termo de Referência – Anexo 01 do Edital e no Projeto Executivo de 

Engenharia. 

 

Andamento: A execução da obra é de responsabilidade do DER-PR. A APPA fará somente a 

disponibilização da verba. 

Coeficiente de Eficácia Individual (COI) = 035 / 5 = 0,07 

Coeficiente de Eficiência Individual (CEI) = 0,07 / (0,24) = 0,2917 

 

Justificativa do setor técnico: O processo de licitação está sob responsabilidade do DER-PR, 

através de convênio nº 01/2017 firmado entre as entidades. 

 

Avaliação do Controle Interno: A APPA acompanha esta ação através da Ordem de Serviço nº 

160/2017, a qual designa fiscais para acompanhar o desembolso financeiro, cumprimento do 

trabalho e demais cláusulas contratuais do convênio. 

 

Andamento: Não iniciado. 

  

Coeficiente de Eficácia Individual (COI) = 0 / 5.000 (m²) = 0 

                             Coeficiente de Eficiência Individual (CEI) = 0 / (0,24) = 0   

 

Justificativa do setor técnico: Aguardando licença ambiental. 
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Avaliação do Controle Interno: Sem trâmites internos. 

 

Andamento: Em reavaliação. 

  

Coeficiente de Eficácia Individual (COI) = 0 / 1 = 0 

                             Coeficiente de Eficiência Individual (CEI) = 0 / (0,24) = 0   

 

Justificativa do setor técnico: Em reavaliação. 

 

Avaliação do Controle Interno: Obra em processo de estudo e reavaliação. 

· Coeficiente de Eficácia Global (COG):  

 
1 + 0,66 + 0,0865 + 0,0867 + 0 + 0,07 + 0 + 0

8
= 0,24 

 

O índice calculado, , apresenta uma gestão orçamentária ineficaz. Porém, cabe ressaltar 

que as obras que estão em convênio com o DER-PR, estão sob responsabilidade do mesmo. 

 

· Coeficiente de Eficiência Global (CEG): 

 
4,16 + 2,75 + 0,3604 + 0,3613 + 0 + 0,2917 + 0 + 0

8
= 0,99

O índice calculado,  apresenta uma gestão orçamentária eficiente. Portanto as ações 

realizadas pelo órgão foram eficientes para o que se propôs a fazer com poucos recursos. 

5.2.

Na Gestão Financeira da APPA no exercício de 2018 foram analisados por este Núcleo 

de Controle Interno sob a ótica da sua eficácia e Eficiência, consoante as recomendações 

contidas na Instrução Normativa nº 01/2019 – CGE. 
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O controle de saldo disponível para as obrigações da empresa tem início no orçamento 

das saídas financeiras e previsões de recebimento. Com este controle são tomadas as decisões 

para os próximos investimentos, levando em conta a expectativa futura quanto ao saldo em 

caixa da empresa. Para tal levantamento são gerados dois relatórios do ERP Financeiro: títulos 

a pagar da semana e títulos a receber.  

Quando é iniciado um novo contrato, a área financeira realiza a declaração de 

disponibilidade financeira, adequação da despesa e a ordenação da despesas, já com sua 

identificação, conta financeira e valor total. 

Os pagamentos foram realizados dentro dos seus respectivos vencimentos, conforme 

a programação financeira que foi realizada, o que não gerou multas e juros contra a APPA. O 

relatório gerado pelo ERP Financeiro traz todos os pagamentos, apresentando que o valor 

original da nota é o mesmo que o valor pago, ou seja, sem acréscimos. 

Das disponibilidades da empresa, foram investidas em fundos exclusivos e 

conservadores para a garantia de um melhor rendimento com o menor risco possível. 

 

Avaliação do Controle Interno: De acordo com o exposto pela Divisão Financeira e pelos 

extratos de pagamentos do sistema Sênior (contas a receber ref: FRCR001-2018; contas a pagar 

ref: FPCP001.GER – 2018 e pagamentos ref: FPCP041.GER - 2018) e o Relatório Interno de 

Fundos de Investimentos 2018, foi constatado que a Divisão Financeira possui Gestão 

Financeira Eficaz e Eficiente. 

5.3.

Na Gestão Patrimonial da APPA no exercício de 2018 foram analisados por este Núcleo 

de Controle Interno sob a ótica da sua eficácia e Eficiência, consoante as recomendações 

contidas na Instrução Normativa nº 01/2019 – CGE. 

 

IN 01/2019 – CGE-PR. “Como correta avaliação da gestão patrimonial deve-se considerar como 

“eficácia” o alcance dos objetivos em razão dos quais o patrimônio se estabelece. Devem ser 

observadas, simultaneamente, sua utilização e sua conservação. Para tanto, deverá o Agente 
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de Controle Avaliativo se utilizar do instituto de amostragem, mediante análise do inventário, 

nos termos de cessão de bens, entrevistas e conferências “in loco”, observando: 

- A adequada e pertinente utilização do patrimônio, conjugando a finalidade do 

Órgão/Entidade ou do Fundo com os objetivos das políticas públicas de sua responsabilidade 

e o fim a que se destina.  

- O estado de conservação dos bens patrimoniais, de forma a permitir sua utilização 

otimizada.” 

Acerca da eficácia da Gestão Patrimonial no exercício de 2018, a Administração dos 

Portos de Paranaguá e Antonina – APPA-PR -  realizou algumas atividades a fim de otimizar a 

sua utilização e atingir as finalidades de políticas públicas preestabelecidas. A partir disso, a 

APPA-PR em 2018 realizou as seguintes atividades. 

Dentro das atividades de avaliação e doação de materiais inservíveis e irrecuperáveis, 

houve no exercício de 2017 a Portaria nº 376/2017 – APPA-PR aplicada também em 2018, sobre 

a Comissão de depreciação e reavaliação, levantamento e avaliação patrimonial de bens 

móveis, imóveis, úteis e inservíveis da APPA, a qual foi aberta para a avaliação de todos os bens 

da Empresa, em resposta a Norma Técnica 71/2017 da ANTAQ. Logo após, saiu a portaria 

395/2017 – APPA-PR, que trata sobre a Comissão Especial de Desincorporação de Bens Móveis 

Inservíveis. 

Ainda, sobre a avaliação e conservação dos bens móveis e imóveis arrendados à 

terceiros, a APPA-PR emitiu o Of. nº 034/2017 – APPA – PR, com a finalidade de solicitar aos 

arrendadores à apresentação das melhorias e situação de todos os bens sob sua 

responsabilidade. 

Também, sobre alguns bens inservíveis à APPA-PR, através do edital de Leilão n.º 

001/2018,e de acordo com o Termo de Referência, realizou-se o Leilão cujo objeto constou os 

Termos de Vistorias de nº 025/2017 a 045/2017 e o Termo de Referência, elaborados pela 

Comissão instituída pela Portaria 303/2017 de 18.08.2017-APPA-EP., devidamente autorizada 

pelas Resoluções n.º 5221 e 5234/ANTAQ, com base nos processos nº 50300.008885/2016-4 e 

50300.000998/2012-88/ANTAQ, oriundo dos nossos protocolados n.º 13.972.389-9 e 

11.244.142-5/APPA_EP e seus anexos, com o objetivo de atender à legislação vigente para a 

desincorporação física e contábil, bem como para a alienação de bens móveis da União 

localizados na APPA. Neste caso o objeto foi a venda de veículos, utilitários, ônibus, caminhões 

e equipamentos, considerados inservíveis para a APPA, com 21 lotes individuais. 

Quanto ao Termo de inventário 2017 e 2018, comunicamos que está em andamento 

(em fase interna) o processo protocolado sob o nº 14.822.003-4, no qual será licitada a 

contratação de uma empresa especializada na prestação de serviço em gestão patrimonial 
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para a realização de levantamento e avaliação dos bens móveis e imóveis, inventário, cálculo 

de vidas úteis e teste de Impairment (teste do valor recuperável) dos ativos do Complexo 

Portuário da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina–APPA, incluindo as áreas 

arrendadas, como também assessoria contábil para registro do resultado apresentado. Assim, 

esperamos ter o cadastro de bens atualizado com a contratação deste serviço. 

IN 001/2018 – CGE-PR. “Considera-se como “eficiência da gestão patrimonial” o conhecimento 

tempestivo do patrimônio do Órgão/Entidade ou do Fundo no que se refere à sua composição 

e utilização. Para promover a avaliação o Agente de Controle Avaliativo deverá considerar a 

existência de mecanismos de controle que possibilitem tal conhecimento. Para tanto, deverão 

ser verificados: 

· Correta aplicação das normas pertinentes ao controle patrimonial: 

ü Decreto nº 5289 de 26/08/2009: Uso de numeração única e das etiquetas 

com código de barras para o controle do patrimônio de bens móveis. 

ü Decreto nº 1050 de 13 de abril de 2011: que estabelece o prazo de seis meses 

para cumprimento do Decreto nº 5289/09, que dispõe sobre doações de bens móveis de 

interesse social, e  

ü Demais legislações pertinentes. 

· Existência e observância de mecanismos de controle que permitam assegurar a 

guarda, conservação, preservação e melhor utilização do patrimônio público, consistentes em 

controle de cargas patrimoniais, elaboração de inventários com o devido ajuste das distorções 

identificadas, efetuados por pessoas devidamente treinadas e mediante observância do 

princípio de segregação de funções, guarda de bens em locais apropriados, entre outros 

· Planejamento para aquisição de bens e sua observância 

· Ocorrência de denúncias sobre desaparecimento ou mau uso dos bens 

patrimoniais 

· Instauração de processos administrativos disciplinares para fins de apuração de 

responsáveis por desaparecimento de bens. 

· Existência de conciliação e realização de ajustes dos respectivos saldos contábeis 

com vistas a demonstração da fidedignidade e consistência das informações sobre o 

patrimônio.” 
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Sobre a eficiência da Gestão Patrimonial, na estrutura organizacional da APPA, a Seção 

de Patrimônio – SECPAT - é responsável por todas as atividades inerentes à Gestão Patrimonial, 

tais como, administrar as apólices dos seguros patrimoniais e de frotas da APPA. 

Todos os bens são devidamente registrados no Sistema de Administração de Bens 

Móveis do Estado do Paraná - AAB - desde a sua aquisição, movimentação e desincorporação, 

sob a supervisão e autorização da ANTAQ – Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 

As movimentações são registradas por documentos gerados automaticamente pelo 

sistema AAB após a realização das movimentações, devidamente assinado pelas partes 

envolvidas e pelo chefe do Patrimônio. Estes documentos podem ser: termo de transferência, 

termo de responsabilidade, termo de incorporação, etc. Destaque-se que, pela desativação do 

sistema “AAB”, (Sistema do Estado), os bens estão em processo de migração para o sistema 

“GPM” (Gestão Patrimonial de Bens Móveis” -do Estado). Contabilmente é utilizado o sistema 

de gestão empresarial “Sênior” (ERP) e, em cumprimento ao Ofício Circular nº 6/2018/SRG-

ANTAQ, estamos implantando o “SISPAT” (Sistema de Controle Patrimonial dos Portos 

Organizados), de forma a atender a Agência Reguladora de nossa atividade. 

Todos os bens de alto valor agregado são segurados e ao ocorrer o sinistro o mesmo 

além de registrado na seguradora é registrado via Boletim de Ocorrência pela Guarda 

Portuária, dando início a um processo administrativo que irá registrar todos os trâmites 

ocorridos. No exercício de 2018, segundo a Unidade Administrativa de Segurança Portuária – 

UASP, não houve ocorrência nesse sentido. 

Em caso de furto ou desaparecimento de bens a APPA-PR, por meio da Unidade 

Administrativa de Segurança Portuária, UASP, faz boletim de ocorrência (BO) para apresentar 

os fatos e, logo após, dá início ao processo administrativo para apresentar as causas do 

desaparecimento dos bens.  

6.1.

O Setor de Controle Interno da APPA atua principalmente na verificação de 

cumprimento das obrigações e da gestão de risco, conforme preconiza a Lei nº 13.303 (que 

dispõe sobre o estatuto jurídico das empresas públicas) e o Decreto 11.290/2018 que institui e 

regulamenta as Unidades de Controle Interno – UCI, no âmbito da Administração Direta e 

Indireta do Poder Executivo Estadual, e dispõe sobre os respectivos conceitos, competências 
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e responsabilidades, bem como fomenta as medidas voltadas à implementação da cultura do 

ambiente de controle. A partir dessas normas, houve a criação de normativas internas (Ordem 

de Serviços e Portarias) que regulamentam suas atividades. Abaixo apresentam-se as 

Normativas do setor: 

Portaria nº 026/16 – A qual institui o Sistema de Controle Interno, composto tanto pelas 

chefias da estrutura organizacional da APPA como o Setor de Controle Interno, e também seus 

objetivos e competências. 

Portaria nº 143/17 – Institui o Controle Interno, vinculado à presidência, bem como 

objetivos, estrutura, modalidades, principais áreas de atuação, deveres, finalidades, 

possibilidade de assessoramento de outras áreas, contratação de empresas e profissionais 

especializados para auxílio nas atividades específicas, preceitos, periodicidade de relatórios e 

demais fatos complementares. 

Ordem de Serviço nº 188/17 – Define o Plano de Atividades do Controle Interno para o 

exercício de 2018. 

Portaria nº 303/17, 201/18 (substitui coordenador em 11.06.18) e 321/18 (Substitui chefe 

de gabinete designado para ser gestor do controle em 09.10.2018) – Designa os servidores para 

desempenhar as atividades de Agente de Controle Interno Avaliativo, bem como o Gestor do 

Controle Interno, composto entre servidores efetivos e comissionados.   

6.2.

Conforme as Portarias supracitadas, o organograma, assim como a composição de 

equipe técnica, apresenta-se abaixo: 

- Xênia Karina Arnt  - Economista - C-9581 

 

- Everton Renato de Oliveira Contador - P-2070

- Antônio Augusto dos Santos - Engenheiro Civil - P-0110 

- Christine Aparecida Ribeiro Rocha - Advogada - C-9678 

- Mauro Portilho Marques - Contador - P-0786 

- João Gustavo Elias - Engenheiro Civil - P-2078 
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- Flávio José Lopes Galli – Contador – P-2073 

THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - Advogado - C-9636 

6.3.

O Cronograma de atividades realizado foi baseado na Ordem de Serviço nº 188/17 

conforme imagem abaixo: 
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6.4.

 Os cursos realizados pelo Setor estão todos ligados à área de controles internos, 

auditorias, governanças, riscos e fraudes, e objetivam um aprendizado e fundamentação sobre 

as atividades diárias realizadas, a fim de desenvolvê-las com maior eficiência e segurança. 

A maioria dos cursos e palestras desenvolvidas estão ligadas à Escola de Gestão Pública 

do TCE/PR, considerando que o Órgão proporciona um elevado número de cursos voltados às 

áreas de atuação do Controle Interno, bem como profissionais capacitados nestas disciplinas.  

6.5.

 O relatório final apresenta as atividades realizadas dentre as Diretorias desta 

Administração, conforme cronograma de 2018. Ele contempla as ferramentas utilizadas e as 

evidências de atendimento para algumas situações.  

 

 Sobre o cronograma proposto de 2018, através da OS nº 188/17, os trabalhos foram 

finalizados e, após isso, foram enviadas as pendências encontradas ou as recomendações 

sugeridas aos gestores.  

 

 Observa-se que houve a substituição do coordenador do controle interno e 

consequentemente foi necessário um período de transição e ambientação com as atividades 

do setor. O novo coordenador, assim como os demais agentes avaliativos de controle interno, 

não possui experiência na área e não teve treinamento para tanto. Assim, não houve tempo 

suficiente e, muito menos, conhecimento técnico adequado para realizar um trabalho mais 

abrangente e qualificado.  

6.6.

O Sistema de Controle Interno do Estado do Paraná, por meio da Controladoria Geral 

do Estado (CGE-PR), consiste em um plano organizacional de métodos e procedimentos, de 

forma ordenada, articulados a partir de um órgão central de coordenação, promovendo a 

eficiência operacional, assegurando a observância das leis, normas e políticas vigentes. 

 

Ela envia ao Controle Interno da APPA, trimestralmente, via expresso, um questionário 

para obter esclarecimentos das ações internas da empresa sobre as atividades realizadas em 

um período específico. No exercício de 2018 as questões foram centralizadas nas atividades de 
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contabilidade, despesas com viagens, convênios, licitação e contratos, prestação de contas 

anual, controle de ações e metas, almoxarifado e transparência.  

Vale ressaltar a importância desse questionário, pois ao final de cada exercício ele deve 

compor a prestação de contas anual entregue ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR).   

Por fim, nesse exercício de 2018, conforme o Relatório Consolidado de Prestação de 

Contas – Sistema Integrado de Avaliação e Controle, não houve pendências não satisfatórias 

após seus questionamentos. Ou seja, o trabalho e apresentação de documentos solicitados 

foram essenciais para estabelecer um relatório anual sem ressalvas. 

6.7.

O Tribunal de Contas é um órgão de Controle Externo. Seu grande objetivo é garantir 

que o dinheiro público seja bem aplicado pelos gestores e retorne à comunidade por meio de 

serviços de qualidade. 

Considerando a necessidade do Setor de Controle Interno da APPA auxiliar nas 

atividades do TCE-PR, rotineiramente são executadas algumas práticas ligadas ao Órgão 

Fiscalizador, como: 

· SIT – Sistema Integrado de Transferências 

· SGA - Sistema Gerenciador de Acompanhamento  

· CACO – Canal de Comunicação 

· SEI-CED – Sistema Estadual de Informações - Captação Eletrônica de Dados 

 

Acerca do Sistema Integrado de Transferências a APPA possui apenas três convênios: 

 

· FUNESPAR (Convênio - nº 054-2018) 

· DER (Convênio nº 080/2014) 

· DER (Convênio nº 01/2017)  

Nesse trabalho a atividade do Controle Interno da Appa é analisar se o plano de 

trabalho estabelecido inicialmente está sendo cumprido, bem como se os repasses àquela 

instituição estão sendo realizados adequadamente. Constantemente o Controle Interno deve 

acessar o site do TCE-PR e verificar se as atividades estão em dia. Por fim, ao final de cada 

exercício, deve ser elaborado uma prestação de contas via sistema das atividades dos 

convênios.  
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Ainda, o Tribunal de Contas do Estado emite via Sistema Gerenciador de 

Acompanhamento (SGA), via expresso, ou via Canal de Comunicação (CACO), diretamente ao 

Coordenador de Controle Interno, achados e solicitações de esclarecimentos de atividades. 

Vale destacar a importância da verificação diária desses sistemas, tendo em vista que, em sua 

grande maioria, possuem prazos curtos para que seja elaborada uma resposta.  

6.8.

Para o exercício de 2019 foi elaborado o Plano de Atividades do Controle Interno – PACI, 

através de Ordem de Serviço, o qual aponta, essencialmente, o cronograma de atividades que 

será realizado, bem como o escopo de trabalho, conforme segue: 

 

O relatório sobre as ações da Controladoria Geral do Estado, promovidas no exercício 

de 2018, se encontra anexo a este documento. 
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11.  Parecer do Controle Interno (X - Parecer do Controle Interno)
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 Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por 

este Órgão de controle interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2018, da 

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA, em atendimento às determinações 

legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle 

Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela REGULARIDADE COM 

RECOMENDAÇÕES da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser 

submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório 

e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração. 

 A conclusão antes referida decorre da constatação de ocorrência nas contas da gestão em 

questão, da(s) seguinte(s) inconformidade(s): 

 Referente ao Termo de Inventário de 2017 e 2018, esta Unidade de Controle Interno 

recomenda que a Gestão Patrimonial melhore suas práticas administrativas e 

consequentemente de controle, registrando os itens patrimoniais em sua totalidade e com os 

valores atualizados. Porém, reconhecemos que o procedimento está em fase de melhorias, 

com a contratação de empresa especializada para o levantamento patrimonial, e toda a 

regularização, devido ao grande patrimônio desta empresa pública, demanda maior tempo. 

 Por fim, encontra-se ações na Lei Orçamentária Anual que não foram executadas. 

 A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos 

desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar. 

 

Paranaguá, em 05 de abril de 2019. 

 

            (Assinado digitalmente)        (Assinado digitalmente) 

  Nilson Viana     Flávio José Lopes Galli 

    Gestor de Controle Interno         Coordenador de Controle Interno 

 

                     (Assinado digitalmente)                      Licença médica                                

                 Mauro Portilho Marques                                                  Antônio Augusto dos Santos 

           Agente de Controle Interno                                               Agente de Controle Interno 
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                 Exonerada – Portaria 320-2018                                             Substituído – Portaria 201-2018   

                        Xênia Karina Arnt                                               Everton Renato de Oliveira 

              Gestora de Controle Interno                                       Coordenador de Controle Interno 

 

 

    Lotação alterada – Ordem de Serviço 001-2019                            Exonerada – Portaria 001-2019 

                     João Gustavo Elias                                            Christine Aparecida Ribeiro Rocha 

              Agente de Controle Interno Agente de Controle Interno 
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12.  Relatório da Controladoria Geral do Estado (XI - Relatório da Controladoria Geral do)



Controladoria Geral do Estado
Coordenadoria de Controle Interno

Relatório Consolidado de Prestação de Contas -
Sistema Integrado de Avaliação e Controle

Gerado em: 05/02/2019 às 17:00:42

ÓRGÃO AVALIADO: Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina

INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral do Estado, órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do 
Estado do Paraná, por meio da Coordenadoria de Controle Interno, cujas competências estão claramente 
definidas na Lei Estadual nº 15.524/2017 e regulamentadas pelo Decreto nº 9.978/2014, vem consolidar as 
atividades exercidas durante o exercício de 2017 de avaliação dos controles existentes nos 
órgãos/entidades.

Importante mencionar que o conjunto de atividades, planos, métodos e procedimentos interligados define o 
conceito de Sistema de Controle Interno, este por sua vez visa assegurar que os objetivos dos Órgãos e 
Entidades da Administração Pública sejam alcançados de forma confiável e concreta.

Cabe ainda dizer que com a finalidade de obter uma garantia razoável de que o cumprimento da missão do 
Estado e os objetivos gerais como as execuções das operações de forma organizada, ética, econômica, 
eficiente e eficaz, sempre estarão em conformidade com as leis e procedimentos, todos os processos 
fundamentais devem ser realizados e projetados para se identificar os riscos, com o intuito de melhorar a 
gestão.

OBJETIVO

A avaliação, monitoramento e acompanhamento das atividades de controle de cada órgão/entidade, 
conforme estabelecido nos seguintes dispositivos legais: 

· Constituição Federal, artigo 70, sobre as atividades do Controle Interno, bem como no artigo 74, 
que trata das finalidades do Sistema de Controle interno.

· Constituição Estadual, artigos74 e 78, definem as atribuições do Controle Interno.

· Lei Complementar nº 101/2000, parágrafo único, artigo 54, determina que o relatório de Gestão 
Fiscal seja assinado pelas autoridades responsáveis e pelo controle interno e, artigo 59, que 
definiu responsabilidade ao Sistema de Controle Interno quanto à fiscalização da Gestão Fiscal.

· Lei nº 15.524/2007 institui as funções e atribuições do controle interno, tendo como destaque a 
criação do Sistema de Controle Interno.

· Decreto nº 9.978/2014 institui a Estrutura de Controle do Poder Executivo e aprova o 
Regulamento da CGE.

METODOLOGIA

A realização deste trabalho, considerando o escopo de atuação, baseou-se nos procedimentos, técnicas e 
sistemas de controle utilizados, compreendendo o exame dos documentos, a observação física de bens, 
na análise do ambiente, comparativos entre previsão e execução, entrevistas com servidores, chefes de 
divisão e ordenador de despesas, com vistas a formar opinião sobre a suficiência ou inadequação dos 
controles existentes, por meio do Sistema Integrado de Avaliação de Controle - SIAC. 
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Por intermédio deste Sistema, são enviados formulários compostos por quesitos indexados por área 
(Administrativa, Planejamento, Recursos Humanos, Financeira e Acompanhamento de Gestão), sendo 
estes segregados por objetos (Obras, Bens Móveis, Bens Imóveis, Licitações, etc.), de modo que tais 
formulários compõem o Plano de Trabalho do Agente de Controle Interno - servidor designado consoante 
estabelece o Regulamento da CGE, aprovado pelo Decreto nº 9.978/2014, para atuar como controle interno 
setorial do Órgão/Entidade.

O sistema SIAC constitui um fluxo de trabalho entre a Coordenadoria de Controle Interno, o Agente de 
Controle e o Titular ou dirigente do Órgão/Entidade, por meio do qual os quesitos que compõem os 
formulários podem ser respondidos positivamente ou negativamente pelo Agente de Controle. Cada 
resposta negativa obrigatoriamente está acompanhada da respectiva motivação ou do fato que caracteriza 
a falha, inobservância ou irregularidade, que para fins de avaliação destes Formulários, usamos o termo 
"Achado". Após, os quesitos que indicam desconformidade, são submetidos por esta Coordenadoria ao 
dirigente do Órgão, para a apresentação das justificativas, providências tomadas ou comentários e 
entendimentos acerca daqueles itens.

O levantamento das informações, documentos, processos e itens, necessários para aferição de 
conformidade da situação fática, em relação à investigação proposta em cada quesito, são realizados pelo 
Agente de Controle Interno mediante prova seletiva, a partir do estabelecimento do tamanho da amostra, 
conforme definido na norma ABNT NBR 5426/1985. Para exemplificar, de acordo com a fórmula 
estabelecida na citada norma de amostragem, para um universo de 5 itens, 3 comporão a amostra; para 
um universo de 8, 4; para 170, 27; e para um universo de 800, retira-se uma amostra de 68 itens.

Além das avaliações realizadas nos órgãos e entidades, outro trabalho realizado a partir da avaliação destes 
formulários enviados por meio do SIAC, está no encaminhamento de apontamentos e recomendações para 
o Gestor acerca de questões que contemplam a estrutura do Poder Executivo e envolvem os 
órgãos/entidades estruturantes do Estado.

Feito tais apontamentos e recomendações, direcionadas especialmente para o gestor do órgão, este, sob 
seus cuidados, responsabilidade e planejamento, elabora um plano de ação que terá a finalidade de cumprir 
as orientações exaradas pela Coordenadoria de Controle Interno, estabelecendo inclusive, prazos para 
cumprimento de metas.

A partir do exercício de 2015, o Sistema Integrado de Avaliação e Controle passou a contemplar o efetivo 
acompanhamento das recomendações exaradas por esta Coordenadoria de Controle Interno a partir da 
inclusão do Plano de Ação elaborado pelo Gestor do órgão/entidade e monitorado pelo Agente de Controle 
Avaliativo pelo checklist de acompanhamento.

Esta metodologia, a partir de sua efetiva utilização por meio do sistema SIAC, proporciona um 
acompanhamento mais dinâmico e eficiente perante todos os órgão e entidades do estado.

EQUIPE RESPONSAVEL PELA AVALIAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO ÓRGÃO

AGENTE DE CONTROLE 
INTERNO

E-MAIL TELEFONE
ATO DE 

DESIGNAÇÃO

Flavio Jose Lopes Galli flavio.galli@appa.pr.gov.br

Antonio Augusto dos Santos antonio.santos@appa.pr.gov.br OF. 158/2015

Rodrigo Ajuz rodrigo.ajuz@appa.pr.gov.br
014413420-
1283

PORT. 338/2016

GESTOR E-MAIL TELEFONE

Xenia Karina Arnt xenia.arnt@appa.pr.gov.br 041143420-1115

Edgard Meira de Vasconcellos Filho edgard.vasconcellos@appa.pr.gov.br 0144134201115
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FORMULÁRIO: FORM_01_2018_03

Período de apuração: 01/01/2018 - 31/03/2018 
Data 1º envio: 04/04/2018 14:51:56
Situação: Finalizado

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados 16

Quantidade de Achados 0

Quantidade de Recomendações 0

Quantidade de Planos de Ação Gerados --

Quantidade de Quesitos Já realizados --

Quantidade de Quesitos Não Acatados --

Quantidade de Quesitos em Acompanhamento no Checklist --

Quantidade de Quesitos Não Realizados --

TRAMITAÇÃO DO FORMULÁRIO

Remetente

Prazo

Destinatário

Atividade

Perfil Data Envio
Atraso 
(dias)

Perfil

Coordenadoria de Controle 
Interno

08/05/2018 28/05/2018 --
Agente de Controle 
Administração dos Portos de 
Paranaguá e Antonina

Responder 
Formulário

Agente de Controle 
Administração dos Portos 
de Paranaguá e Antonina

25/05/2018 --
Coordenadoria de Controle 
Interno

Avaliar 
Respostas

Coordenadoria de Controle 
Interno

28/05/2018 07/06/2018 --
Gestor Administração dos 
Portos de Paranaguá e 
Antonina

Validar 
Respostas

Gestor Administração dos 
Portos de Paranaguá e 
Antonina

04/06/2018 --
Coordenadoria de Controle 
Interno

Avaliar 
Respostas

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área Objeto

Financeira Liquidação Contabilidade Privada

Financeira Pagamento Contabilidade Privada
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CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Pagamento 
Contabilidade Privada" e "Liquidação Contabilidade Privada" vinculadas a área Financeira

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

· Xenia Karina Arnt - Gestor Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina

FORMULÁRIO: FORM_02_2018_003

Período de apuração: 01/01/2018 - 30/06/2018 
Data 1º envio: 06/07/2018 12:17:45
Situação: Interrompido - 21/01/2019
Motivo da interrupção: Formulário FORM_02_2018_003, vencido na data de 12/09/2018 e interrompido na 
data de 21/01/2019, conforme Instrução Normativa nº 002/2018 - CGE. 

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados 64

Quantidade de Achados 2

Quantidade de Recomendações 2

Quantidade de Planos de Ação Gerados 0

Quantidade de Quesitos Já realizados 0

Quantidade de Quesitos Não Acatados 0

Quantidade de Quesitos em Acompanhamento no Checklist 0

Quantidade de Quesitos Não Realizados 0

TRAMITAÇÃO DO FORMULÁRIO

Remetente

Prazo

Destinatário

Atividade

Perfil Data Envio
Atraso 
(dias)

Perfil

Coordenadoria de 
Controle Interno

06/07/2018 26/07/2018 --
Agente de Controle 
Administração dos Portos 
de Paranaguá e Antonina

Responder 
Formulário
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Agente de Controle 
Administração dos Portos 
de Paranaguá e Antonina

26/07/2018 --
Coordenadoria de 
Controle Interno

Avaliar Respostas

Coordenadoria de 
Controle Interno

26/07/2018 07/08/2018 --
Gestor Administração dos 
Portos de Paranaguá e 
Antonina

Validar Respostas

Gestor Administração dos 
Portos de Paranaguá e 
Antonina

07/08/2018 --
Coordenadoria de 
Controle Interno

Avaliar Respostas

Coordenadoria de 
Controle Interno

23/08/2018 12/09/2018 131
Gestor Administração dos 
Portos de Paranaguá e 
Antonina

Acatar 
Recomendações

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área Objeto

Administrativa Despesas com Viagens

Financeira Despesas com Viagens

Financeira Convênios Concedidos

Financeira Convênios Recebidos

Administrativa Contrato

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Despesas com 
Viagens", "Convênios Recebidos" e "Convênios Concedidos" vinculadas a área Financeira

2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Contrato" e
"Despesas com Viagens" vinculadas a área Administrativa

3. Justificativa da interrupção:

Formulário FORM_02_2018_003, vencido na data de 12/09/2018 e interrompido na data de 
21/01/2019, conforme Instrução Normativa nº 002/2018 - CGE. 

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

Achado: Não há designação formal de funcionários que realizam procedimentos no 
sistema para atender despesas com viagens.

Recomendação

Visando aprimorar os sistemas de controle, esta Controladoria recomenda que os empregados 
responsáveis pelo sistema de viagens estejam designados formalmente, possibilitando a 
responsabilização por eventuais falhas nos controles. 

Plano de Ação

Achado: Não há normas e procedimentos internos definindo os documentos 
comprobatórios que compõem o relatório de prestação de contas de cada viajante.

Recomendação
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Considerando o princípio da boa administração e visando aprimorar os controles na utilização dos 
recursos para viagem, recomenda-se que sejam definidas o mais rápido possível as normas e 
procedimentos para elaboração do dossiê de prestação de contas de cada viajante. 

Plano de Ação

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

· Flavio Jose Lopes Galli - Agente de Controle Administração dos Portos de Paranaguá e 
Antonina

· Xenia Karina Arnt - Gestor Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina

FORMULÁRIO: FORM_03_2018_3

Período de apuração: 01/01/2018 - 31/07/2018 
Data 1º envio: 15/06/2018 16:41:43
Situação: Interrompido - 14/01/2019
Motivo da interrupção: Formulário vencido e interrompido na data de 14/01/2019, conforme Instrução 
Normativa nº 002/2018 - CGE. 

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados 53

Quantidade de Achados 0

Quantidade de Recomendações 0

Quantidade de Planos de Ação Gerados --

Quantidade de Quesitos Já realizados --

Quantidade de Quesitos Não Acatados --

Quantidade de Quesitos em Acompanhamento no Checklist --

Quantidade de Quesitos Não Realizados --

TRAMITAÇÃO DO FORMULÁRIO

Remetente

Prazo

Destinatário

Atividade

Perfil Data Envio
Atraso 
(dias)

Perfil

Coordenadoria de Controle 
Interno

20/08/2018 10/09/2018 --
Agente de Controle 
Administração dos Portos de 
Paranaguá e Antonina

Responder 
Formulário
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Agente de Controle 
Administração dos Portos 
de Paranaguá e Antonina

06/09/2018 --
Coordenadoria de Controle 
Interno

Avaliar 
Respostas

Coordenadoria de Controle 
Interno

06/09/2018 14/09/2018 122
Gestor Administração dos 
Portos de Paranaguá e 
Antonina

Validar 
Respostas

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área Objeto

Acompanhamento de Gestão Prestação de Contas Anual

Administrativa Almoxarifado

Acompanhamento de Gestão Controle de Ações e Metas

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Controle de 
Ações e Metas" e "Prestação de Contas Anual" vinculadas a área Acompanhamento de Gestão

2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Almoxarifado" 
vinculadas a área Administrativa

3. Justificativa da interrupção:

Formulário vencido e interrompido na data de 14/01/2019, conforme Instrução Normativa nº 
002/2018 - CGE. 

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

· Flavio Jose Lopes Galli - Agente de Controle Administração dos Portos de Paranaguá e 
Antonina

FORMULÁRIO: FORM_04_2018_3

Período de apuração: 01/01/2018 - 30/09/2018 
Data 1º envio: 15/06/2018 16:54:54
Situação: Interrompido - 18/01/2019
Motivo da interrupção: Formulário FORM_04_2018_3, vencido na data de 10/12/2018 e interrompido na 
data de 18/01/2019 , conforme Instrução Normativa nº 002/2018 - CGE. 

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados 67

Quantidade de Achados 0

Quantidade de Recomendações 0
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Quantidade de Planos de Ação Gerados --

Quantidade de Quesitos Já realizados --

Quantidade de Quesitos Não Acatados --

Quantidade de Quesitos em Acompanhamento no Checklist --

Quantidade de Quesitos Não Realizados --

TRAMITAÇÃO DO FORMULÁRIO

Remetente

Prazo

Destinatário

Atividade

Perfil Data Envio
Atraso 
(dias)

Perfil

Coordenadoria de Controle 
Interno

08/11/2018 28/11/2018 2
Agente de Controle 
Administração dos Portos de 
Paranaguá e Antonina

Responder 
Formulário

Agente de Controle 
Administração dos Portos 
de Paranaguá e Antonina

30/11/2018 --
Coordenadoria de Controle 
Interno

Avaliar 
Respostas

Coordenadoria de Controle 
Interno

03/12/2018 10/12/2018 39
Gestor Administração dos 
Portos de Paranaguá e 
Antonina

Validar 
Respostas

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área Objeto

Acompanhamento de Gestão Procedimentos de Controle

Financeira Regularidade

Administrativa Contratação Direta

Acompanhamento de Gestão Controle de Ações e Metas

Planejamento Normas e Regulamento Interno

Administrativa Transparência

Recursos Humanos Acompanhamento

Acompanhamento de Gestão Ouvidoria

Recursos Humanos Legalidade

Administrativa Licitação

Administrativa Contrato

Financeira Legalidade

Financeira Convênios Recebidos

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Legalidade" e 
"Acompanhamento" vinculadas a área Recursos Humanos

2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Controle de 
Ações e Metas", "Procedimentos de Controle" e "Ouvidoria" vinculadas a área Acompanhamento 
de Gestão
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3. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Contrato", 
"Contratação Direta", "Licitação" e "Transparência" vinculadas a área Administrativa

4. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Convênios 
Recebidos", "Regularidade" e "Legalidade" vinculadas a área Financeira

5. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Normas e 
Regulamento Interno" vinculadas a área Planejamento

6. Justificativa da interrupção:

Formulário FORM_04_2018_3, vencido na data de 10/12/2018 e interrompido na data de 
18/01/2019 , conforme Instrução Normativa nº 002/2018 - CGE. 

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

· Flavio Jose Lopes Galli - Agente de Controle Administração dos Portos de Paranaguá e 
Antonina

FORMULÁRIO: FORM_EXTRA _01_2018_AGENTE DE CONTROLE

Período de apuração: 01/01/2018 - 31/07/2018 
Data 1º envio: 21/08/2018 16:14:53
Situação: Interrompido - 14/01/2019
Motivo da interrupção: Formulário vencido e interrompido na data de 14/01/2019, conforme Instrução 
Normativa nº 002/2018 - CGE. 

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados 6

Quantidade de Achados 0

Quantidade de Recomendações 0

Quantidade de Planos de Ação Gerados --

Quantidade de Quesitos Já realizados --

Quantidade de Quesitos Não Acatados --

Quantidade de Quesitos em Acompanhamento no Checklist --

Quantidade de Quesitos Não Realizados --

TRAMITAÇÃO DO FORMULÁRIO

Remetente Prazo Destinatário Atividade
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Perfil Data Envio
Atraso 
(dias)

Perfil

Coordenadoria de Controle 
Interno

21/08/2018 11/09/2018 --
Agente de Controle 
Administração dos Portos de 
Paranaguá e Antonina

Responder 
Formulário

Agente de Controle 
Administração dos Portos 
de Paranaguá e Antonina

06/09/2018 --
Coordenadoria de Controle 
Interno

Avaliar 
Respostas

Coordenadoria de Controle 
Interno

06/09/2018 14/09/2018 122
Gestor Administração dos 
Portos de Paranaguá e 
Antonina

Validar 
Respostas

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área Objeto

Acompanhamento de Gestão Controle de Ações e Metas

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Controle de 
Ações e Metas" vinculadas a área Acompanhamento de Gestão

2. Justificativa da interrupção:

Formulário vencido e interrompido na data de 14/01/2019, conforme Instrução Normativa nº 
002/2018 - CGE. 

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

· Flavio Jose Lopes Galli - Agente de Controle Administração dos Portos de Paranaguá e 
Antonina
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Controladoria Geral do Estado
Coordenadoria de Ouvidoria

Relatório de Avaliação 

ÓRGÃO: Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina

OBJETIVO

Apresentar Relatório de Resultados em consonância com a Lei 17.745/13 e o Decreto 9.978/14, 
considerando que a Coordenadoria de Ouvidoria tem, entre outras atribuições, a de coordenação e 
manutenção do Sistema Integrado para Gestão de Ouvidorias – SIGO, do Poder Executivo Estadual, 
estabelecido como canal de comunicação para o atendimento das demandas da população, visando 
receber e dar encaminhamento às solicitações, sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as 
ações e programas de governo.

METODOLOGIA

Este trabalho evidencia os resultados dos atendimentos recepcionados pelo Órgão/Entidade, por 
intermédio do portal da Internet, carta, e-mail ou pessoalmente, registrados no Sistema Integrado para 
Gestão de Ouvidorias – SIGO, no ano de 2018. Os dados coletados requerem, além da análise das 
informações gerais e de interesse gerencial, a especial atenção quanto à eficiência, eficácia e celeridade 
dos atendimentos elencados.

Natureza Número de reivindicações 

Acesso à Informação 10

Solicitação 8

Elogio 1

Reclamação 10

Denúncia 14 

Sugestão 3 

Total de reivindicações 46

Status Número de reivindicações 

Encerrada 46 

Total de reivindicações 46
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Controladoria Geral do Estado
Coordenadoria de Transparência e Controle 
Social

Relatório de Avaliação

ÓRGÃO: Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina

OBJETIVO

Em consonância com as Leis nº 16.595/2010 (Lei Estadual da Transparência) e 12.527/11 (Lei 
Federal de Acesso à Informação Pública) e com o Decreto Estadual nº 10.285/14, a Gestão Estratégica do 
Sistema da Transparência e Controle Social tem por finalidade o acompanhamento e avaliação das 
atividades relacionadas à transparência de dados e informações públicas do Poder Executivo Estadual. 
Visa o aprimoramento, a economia, a eficiência e eficácia de todos os procedimentos adotados pela 
Administração Pública, bem como, aferir e estimular o cumprimento das normas legais, diretrizes 
administrativas, instruções normativas, estatutos e regimentos. Além de fomentar a iniciativa popular para 
participar do controle social, trazendo os populares para a análise das atividades dos Estado, somando-se 
ao controle interno e externo.

METODOLOGIA

Este relatório foi elaborado com base na análise dos dados de transparência disponibilizados nos 
sítios institucionais dos órgãos e entidades que integram o Poder Executivo Estadual, bem como no sistema 
de tecnologia (Sistema Integrado de Gestão de Ouvidorias – SIGO) utilizado para a recepção e 
gerenciamento dos pedidos formulados com fulcro na legislação de acesso a informações públicas. Foi 
verificada a observância aos requisitos de navegabilidade, usabilidade, acessibilidade, atualização, 
autenticidade e integridade das informações, conforme diretrizes estabelecidas no Plano de Ação da 
Coordenadoria de Transparência e Controle Social para o exercício de 2018, tendo em vista a criação dos 
Portais de Transparência Institucionais, conforme deliberação 01/2018 do Comitê de Qualidade da Gestão 
Pública. Foi avaliado, ainda, o cumprimento dos pedidos formulados com base na Lei de Acesso à 
Informação.

ACHADOS – TRANSPARÊNCIA PASSIVA

Atendimentos Recebidos 2

Atendimentos Respondidos Tempestivamente 2

Atendimentos Respondidos Intempestivamente 0

Atendimentos não respondidos 0
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ACHADOS – TRANSPARÊNCIA ATIVA

APPA s http://transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/estrutura-
organizacional/pages/pessoal/estruturaOrganizacional/exibir_estruturaOrganizacional?
windowId=f85

APPA s http://transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/relacao-servidores?windowId=2df

APPA s http://transparencia.pr.gov.br/pte/assunto/8/119?origem=3&portalInstitucional=APPA&t
ipoAssunto=3

APPA s http://www.portosdoparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=159

APPA n Informação Não Disponível

APPA s http://www.portosdoparana.pr.gov.br/webservices/atosAdministrativos/

APPA s http://transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes?windowId=d58

APPA n Informação Não Disponível

APPA s http://transparencia.pr.gov.br/pte/compras/contratos?windowId=6ad

APPA s http://transparencia.pr.gov.br/pte/compras/situacao_fornecedores?windowId=092

APPA s http://transparencia.pr.gov.br/pte/compras/convenios/pesquisar-
param?cnpj=79621439000191&portalInstitucional=APPA&tipoAssunto=3

APPA s http://transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/viagens?windowId=393

APPA s http://www.portosdoparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=433
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Controladoria Geral do Estado
Coordenadoria de Corregedoria

Relatório de Avaliação

ÓRGÃO: Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina

OBJETIVO

Neste tópico além dos objetivos serão apresentadas algumas informações adicionais que auxiliarão no 

entendimento do trabalho desenvolvido pela Coordenadoria de Corregedoria.

A Coordenadoria de Corregedoria integra a estrutura funcional da Controladoria Geral do Estado. É um 

órgão de controle de instituições públicas que tem por atribuição orientar e fiscalizar o regular atendimento 

dos princípios constitucionais e o ordenamento jurídico relativo à apuração de irregularidades cometidas 

por agentes públicos, quando no exercício das funções públicas, em especial nos aspectos de ordem 

disciplinar

Ao procedimento de fiscalização do cumprimento dos princípios e das normas que gerem a administração 

pública dá-se o nome de correição.

As atribuições da Coordenadoria de Corregedoria Geral estão previstas Decreto 9.978/14 e no 

Regulamento da Controladoria Geral do Estado do Paraná – Anexo ao Decreto 9.978/14, conforme segue:

Decreto 9.978/2014 de 23 de janeiro de 2014.

“Art. 10 - O Sistema de Corregedoria, sob a coordenação e supervisão da Controladoria Geral do Estado, 

desenvolverá, dentre outras, as seguintes ações:

I - Proceder à investigação nas reclamações e denúncias sobre irregularidade por ato de omissão 

praticado pelos Agentes Públicos na Administração Pública, emitindo recomendações aos Órgãos e 

Entidades, para evitar abusos ou a ocorrência de irregularidades no âmbito de sua competência;

II - Apurar e proceder à correição de irregularidades administrativas;

III - Fiscalizar e inspecionar o exercício das atividades desenvolvidas pelos servidores públicos, podendo 

ainda instaurar e conduzir procedimentos correcionais.

IV - Exercer outras atividades correlatas. ”

Decreto 9.978/2014 – Anexo – Regulamenta a Controladoria Geral do Estado.

“Art. 17 – São atribuições da Coordenadoria de Corregedoria do Estado:

I - Planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades do Sistema de Corregedoria do Poder Executivo 

Estadual;

II - Examinar manifestações referentes à prestação de serviços públicos pelos órgãos e entidades do Poder 

Executivo Estadual, propondo a adoção de providências, ou a correção de falhas;
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III - Exercer a supervisão técnica dos órgãos que compõem o Sistema de Corregedoria do Poder Executivo 

Estadual, prestando, como órgão central, a orientação normativa que julgar necessária; e

IV - Exercer outras atividades correlatas. ”

Como resultado do planejamento do órgão, realizado em 2016, foram definidas de forma participativa a 

missão, a visão, os valores e os princípios que norteiam as ações da Coordenadoria de Corregedoria, 

conforme apresentado a seguir:

Missão

Promover uma cultura de ética e de probidade no serviço público do Estado do Paraná.

Visão

Ser reconhecida, pela sociedade, pela qualidade na prestação de serviços públicos, atuando de forma 

eficiente, eficaz, sustentável e com transparência.

Valores 

ü Respeito às leis e às normas (legalidade).

ü Respeito às pessoas e as instituições.

ü Excelência na prestação de serviços.

ü Ambiente de relacionamento interpessoal adequado – harmonia.

ü Liderança baseada em valores, princípios e por meio de exemplos.

ü Trabalho em equipe (abertura para expor sugestões e opiniões sobre o trabalho).

Princípios norteadores dos trabalhos da Coordenadoria de Corregedoria

ü Probidade.

ü Imparcialidade.

ü Objetividade.

ü Simplicidade.

ü Transparência.

ü Acessibilidade.

ü Tempestividade e

ü Inovação.

Para atingir os seus objetivos a Coordenadoria de Corregedoria conta com o trabalho dos seus 

profissionais e dos Agentes de Corregedoria Setorial que desempenham as suas atividades nas 

Secretarias/órgãos a que estão vinculados.

METODOLOGIA

As atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Corregedoria/CGE, estão relacionadas, 

prioritariamente, à fiscalização dos órgãos do Poder Executivo do Estado do Paraná no que se refere a 

aspectos de ordem disciplinar, acompanhando desde à instauração até a conclusão dos processos de 

sindicância e dos processos administrativos disciplinares. 

Faz-se importante enfatizar que a atuação da Coordenadoria de Corregedoria/CGE, ao acompanhar uma 

sindicância ou um processo administrativo disciplinar, limita-se a garantir a sua regularidade e conformidade 

à legislação aplicável.  A análise restringe-se aos aspectos legal e formal dos procedimentos, quanto à 

publicação dos atos de instauração e conclusão; quanto ao cumprimento dos princípios constitucionais que 

regem a Administração Pública,  especialmente os da legalidade, ampla defesa e contraditório, posto que 

esta Coordenadoria de Corregedoria/CGE não se manifesta quanto ao mérito dos fatos que originaram os 
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procedimentos instaurados, exceto em situações específicas onde há clara contradição entre o que consta 

dos autos e sua conclusão.

As inspeções, de acordo com a Resolução 06/2016 podem ser: 

a) Remotas - acompanhamento dos atos relativos à instauração, processamento e conclusão de 

sindicâncias e processos disciplinares publicados no Diário Oficial do Estado; 

b) À distância – análise dos relatórios encaminhados pelos órgãos/entidades, por força do Decreto nº 

1.195/11, como fonte complementar à pesquisa no Diário Oficial do Estado, realizada periodicamente;

c) Pontuais – análise de processos selecionados, mediante levantamento prévio, requisitados pela 

Coordenadoria de Corregedoria;

d) In loco – análise, na sede dos órgãos/entidades, de processos selecionados e requisitados 

previamente.

São priorizadas as inspeções ´in loco´.

Após cada inspeção é elaborado um Relatório e enviado ao Gabinete (Sr. Diretor Geral e/ou Sr. Controlador 

Geral) para encaminhamento aos órgãos competentes, em atendimento à legislação vigente.  

ACHADOS 

Em 2018 foram realizadas inspeções remotas e os principais problemas identificados nos órgãos 

inspecionados podem ser assim sintetizados:

1. Extrapolação do prazo para conclusão dos trabalhos, em especial nas sindicâncias;

2. Não publicação dos atos do processo, em especial as prorrogações e as conclusão de sindicâncias 

que resultaram em PAD;

3. Prorrogação de sindicância;

4. Atraso no início dos trabalhos após a publicação do ato instaurador;

5. Falta de notificação dos indiciados para serem acompanhados de advogado legalmente 

constituído e/ou o oferecimento de defensor dativo e, ao final, a falta do Termo de Ultimação;

6. Interferência de setores diversos, em especial da Assessoria Técnica Jurídica, nos trabalhos da 

comissão processante, questionando o mérito dos fatos apurados, prejudicando sua autonomia; 

7. Cerceamento de defesa por carência de defensores dativos;

Em cumprimento ao Plano de Ação da Coordenadoria de Corregedoria/CGE apresentado no primeiro 

trimestre do ano de 2018 e diante das observações ao longo do ano, no presente órgão não houve a 

inspeção in loco no exercício, sendo os procedimentos administrativos disciplinares instaurados 

acompanhados: a) por meio dos outros instrumentos de inspeção; b) com base nos relatórios mensalmente 

recebidos e c) nas publicações do Diário Oficial do Estado.

Não ficou evidenciada a necessidade de recomendações a este órgão, com base no que fora observado.
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13.  Publicação de Demonstrações Contábeis (XII - Publicação das Demonstrações Contá)















14.  Parecer de Auditores Independentes (XIII - Relatório dos Auditores  Independ)
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS 

 
Ilmos. Srs. 

Diretores e Acionistas da 

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA 

Paranaguá - PR 

 
Opinião  
 
Examinamos as demonstrações contábeis da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE 
PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, dos resultados 
abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.  
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA em 31 de 
dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil. 
 
Base para Opinião 
 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidades com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à ADMINISTRAÇÃO 
DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional e nas Normas Profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e cumprindo com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
 
Outros Assuntos  
 
Responsabilidade da administração e da governança pelas informações contábeis 
 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Empresa continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 



 

 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. 
 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
 
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 

contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. 
 

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos 
da Empresa. 

 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 

estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 

continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se 
existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras, podem levar a Empresa a não mais se 
manter em continuidade operacional.  

 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 

contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. 

 
 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
 



 

 

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos 
com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de 
independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que 
poderiam afetar consideravelmente nossa independência, incluindo, quando 
aplicável, as respectivas salvaguardas. 
 

     Curitiba, 22 de fevereiro de 2.019. 
 
BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S 
CRC-PR Nº 3.942/O-6 
 
 
 

 
EDICLEI CAVALHEIRO DE ÁVILA              KARINI LETÍCIA BAZZANEZE 

CONTADOR CRC-PR 057250/O-9 T-RJ          CONTADORA CRC-PR Nº 051.096/O-0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.  Parecer do Conselho (XIV - Pareceres dos Conselhos)









16.  Balancete sem encerramento (XV - Balancete de dezembro - sem zeramen)



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Período: 01/01/2018

APPA

31/12/2018a

Livro:    1Balancete por Período

0001

0010

CNPJ:  79.621.439/0001-91

Folha:    1

Classificação Conta Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

        11   1.070.126.968,42DATIVO   1.697.859.348,30   1.526.645.826,22   1.241.340.490,50D

        61.1     394.025.470,08D    ATIVO CIRCULANTE   1.480.118.165,62   1.410.175.967,51     463.967.668,19D

        71.1.01     369.815.667,16D        DISPONIBILIDADE   1.059.858.371,14     993.382.995,06     436.291.043,24D

       151.1.01.02       9.940.383,70D            BANCOS C/MOVIMENTO     950.549.567,42     940.003.020,35      20.486.930,77D

       211.1.01.02.002         237.388,97D                Contencioso Trabalhista 5336-8       2.291.101,44       2.108.562,75         419.927,66D

       301.1.01.02.010           6.628,59D                BB - Movimento 67383-8      82.421.466,00      82.377.170,61          50.923,98D

       391.1.01.02.018          74.375,48D                BB - Cartão Corpor         168.829,44         238.838,35           4.366,57D

       421.1.01.02.020       2.863.518,40D                CEF - Movimento     383.105.889,11     372.514.283,24      13.455.124,27D

       491.1.01.02.023             358,44D                CEF - Folha de Pagto 5656-1      40.419.881,78      40.417.450,47           2.789,75D

       511.1.01.02.024       2.201.593,31D                CEF - Faturamento 5657-0     339.796.556,25     340.517.817,30       1.480.332,26D

       521.1.01.02.025       4.058.165,67D                CEF - Caução 5658-8     101.349.060,58     100.364.449,48       5.042.776,77D

       531.1.01.02.026         498.354,84D                CEF - Concurso APPA/FAFIPA 5642-1           9.755,36         508.110,20               0,00

       591.1.01.02.027               0,00                CEF - Créditos Específicos 5760-6         987.027,46         956.337,95          30.689,51D

       401.1.01.04     359.875.283,46D            APLICAÇÕES FINANCEIRAS     109.308.803,72      53.379.974,71     415.804.112,47D

       561.1.01.04.003     356.309.310,25D                Aplicação BB - Fundo Exclusivo      60.105.779,06       3.638.813,78     412.776.275,53D

       581.1.01.04.004      20.552.685,50D                Aplicação CEF - CDB      22.775.167,41      23.196.287,82      20.131.565,09D

       441.1.01.04.006      76.126.834,44D                Aplicação CEF - Fundo Exclusivo      20.631.826,07      15.768.671,75      80.989.988,76D

       481.1.01.04.008      94.858.265,85C                (-)Redutora Aplicação BB - Fundo Exclusivo - Bloqueio Judicial       3.405.644,45       8.739.909,97     100.192.531,37C

       541.1.01.04.009       1.744.719,12D                Aplicação CEF - Fundo Imob. ANTAQ       2.390.386,73       2.036.291,39       2.098.814,46D

       651.1.02      24.209.802,92D        DIREITOS A RECEBER     420.259.794,48     416.792.972,45      27.676.624,95D

       671.1.02.01      15.758.317,62D            CLIENTES A RECEBER - CR     359.838.870,96     366.676.640,65       8.920.547,93D

       681.1.02.01.001      15.758.317,62D                Clientes a Receber - CR     359.838.870,96     366.676.640,65       8.920.547,93D

       811.1.02.04         627.468,84D            ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS      15.327.845,75      15.238.153,40         717.161,19D

       821.1.02.04.001           6.471,19D                Adiantamentos Salários       9.986.477,56       9.987.497,56           5.451,19D

       831.1.02.04.002               0,00                Adiantamento 13 Salário       1.734.841,11       1.734.841,11               0,00

       841.1.02.04.003         620.997,65D                Adiantamento Férias       3.367.978,08       3.277.265,73         711.710,00D

       851.1.02.04.004               0,00                Adiantamento para Viagens         238.549,00         238.549,00               0,00

       891.1.02.05               0,00            OUTROS CRÉDITOS           7.207,48           3.652,13           3.555,35D

       901.1.02.05.001               0,00                Adiantamento a Fornecedores             109,20             109,20               0,00

       921.1.02.05.003               0,00                Outros Creditos           7.098,28           3.542,93           3.555,35D

      1051.1.02.07         254.995,45D            IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR       7.113.540,18       2.988.797,39       4.379.738,24D

      1101.1.02.07.001          55.551,44D                IRPJ a Recuperar       3.034.215,51               0,00       3.089.766,95D

      1111.1.02.07.002          18.268,39D                CSLL a Recuperar       1.090.527,28               0,00       1.108.795,67D

      1121.1.02.07.003         148.839,96D                COFINS a Recuperar       2.455.660,56       2.455.660,56         148.839,96D

      1131.1.02.07.004          32.335,66D                PIS/PASEP a Recuperar         533.136,83         533.136,83          32.335,66D

      1151.1.02.08       7.432.060,00D            ALMOXARIFADO      36.191.644,20      30.104.468,95      13.519.235,25D

      1201.1.02.08.001       7.432.060,00D                Estoque / Almoxarifado      36.191.644,20      30.104.468,95      13.519.235,25D

      1251.1.02.09         136.961,01D            DESPESAS ANTECIPADAS       1.780.685,91       1.781.259,93         136.386,99D

      1311.1.02.09.002               0,00                Seguros Veículos          22.199,37          22.199,37               0,00

      1321.1.02.09.003           2.836,00D                Assinatura de Jornais e Revistas           9.048,00           9.622,00           2.262,00D

      1371.1.02.09.006               0,00                Seguro Comp. Operador Portuário       1.212.938,54       1.212.938,54               0,00

      1381.1.02.09.007         134.125,01D                Seguro de Responsabilidade Cívil         536.500,00         536.500,02         134.124,99D

      1351.2     676.101.498,34D    ATIVO NÃO CIRCULANTE     217.741.182,68     116.469.858,71     777.372.822,31D

      1361.2.01     229.368.769,55D        DIREITOS REALIZÁVEL A LONGO PRAZO     123.445.977,50      35.254.819,06     317.559.927,99D

      1391.2.01.01     228.156.728,34D            DEPÓSITOS JUDICIAIS      97.224.219,05       8.430.926,26     316.950.021,13D

      1401.2.01.01.001      17.613.768,86D                Trabalhistas       3.890.801,58       3.605.528,81      17.899.041,63D

      1411.2.01.01.002         182.734,65D                Civeis         802.862,00           5.493,00         980.103,65D

      1421.2.01.01.003      76.772.127,97D                Pis e Cofins ñ Cumulativo Judicial      32.343.651,30               0,00     109.115.779,27D

      1441.2.01.01.005       1.290.334,86D                Tributários         123.925,14       1.414.260,00               0,00

      1451.2.01.01.006       5.122.840,52D                Imposto de Renda Retido na Fonte       6.146.342,72               0,00      11.269.183,24D

      1461.2.01.01.007       8.133.034,78D                Tarifa Energia Elétrica       4.211.956,14               0,00      12.344.990,92D

      1481.2.01.01.009      94.858.265,85D                Bloqueio Judicial - Aplicação BB - Fundo Exclusivo       8.739.909,97       3.405.644,45     100.192.531,37D
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ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Período: 01/01/2018

APPA

31/12/2018a

Livro:    1Balancete por Período

0001

0010

CNPJ:  79.621.439/0001-91

Classificação Conta Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

      1541.2.01.01.010         610.777,58D                Tarifa de Água         149.658,09               0,00         760.435,67D

      1551.2.01.01.011      17.474.274,36D                Imposto de Renda Pessoa Jurídica      29.996.588,09               0,00      47.470.862,45D

      1561.2.01.01.012       6.098.568,91D                Contribuição Social Lucro Liq      10.818.524,02               0,00      16.917.092,93D

      1491.2.01.02               0,00            CONVÊNIOS E PROJETOS         450.000,00               0,00         450.000,00D

      1501.2.01.02.001               0,00                Convênio 54/2018 APPA-FUNESPAR         450.000,00               0,00         450.000,00D

      1511.2.01.03               0,00            CLIENTES A RECEBER - LP      25.551.819,35      25.430.108,80         121.710,55D

      1521.2.01.03.001     165.024.527,52D                Clientes - Dep. Judicial (Proc. 1749/07)      25.347.013,26               0,00     190.371.540,78D

      1531.2.01.03.002     165.024.527,52C                (-)Provisão de Crédito c/Liquidação Duvidosa               0,00      25.347.013,26     190.371.540,78C

       731.2.01.03.003      13.555.052,72D                Clientes a Receber Histórico               0,00          83.095,54      13.471.957,18D

       711.2.01.03.004      13.555.052,72C                (-) PCLD Clientes a Receber - Histórico          83.095,54               0,00      13.471.957,18C

      1571.2.01.03.005               0,00                Clientes a Receber         121.710,55               0,00         121.710,55D

      1581.2.01.04       1.212.041,21D            IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - LP         219.939,10       1.393.784,00          38.196,31D

      1601.2.01.04.001       1.212.041,21D                Provisão de IRRF s/ aplicações         219.939,10       1.393.784,00          38.196,31D

      1651.2.02           9.384,77D        INVESTIMENTOS               0,00               0,00           9.384,77D

      3201.2.02.02           9.384,77D            OBRAS DE ARTE/OUTROS               0,00               0,00           9.384,77D

      3211.2.02.02.001           9.384,77D                Obras de Arte/Outros               0,00               0,00           9.384,77D

      3221.2.03     441.642.544,67D        ATIVO IMOBILIZADO      88.748.668,40      75.405.275,69     454.985.937,38D

      1681.2.03.01     135.254.300,00D            TERRENOS               0,00               0,00     135.254.300,00D

      1691.2.03.01.001     135.254.300,00D                Terrenos               0,00               0,00     135.254.300,00D

      1701.2.03.02     209.499.133,61D            CONSTRUÇÕES       5.091.473,25         192.669,42     214.397.937,44D

      1711.2.03.02.001     209.499.133,61D                Construções       5.091.473,25         192.669,42     214.397.937,44D

      2041.2.03.04      50.660.395,78D            INSTALAÇÕES      39.406.560,05           2.699,89      90.064.255,94D

      2051.2.03.04.001      50.660.395,78D                Instalações      39.406.560,05           2.699,89      90.064.255,94D

      2191.2.03.05     130.084.841,95D            MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS       2.550.282,36               0,00     132.635.124,31D

      2201.2.03.05.001      63.868.246,08D                Shiploaders               0,00               0,00      63.868.246,08D

      2211.2.03.05.002      66.216.595,87D                Maquinas Aparelhos e Equipamentos       2.550.282,36               0,00      68.766.878,23D

      2251.2.03.06       5.029.770,60D            VEÍCULOS               0,00               0,00       5.029.770,60D

      2301.2.03.06.001       5.029.770,60D                Veículos               0,00               0,00       5.029.770,60D

      2351.2.03.07      33.248.872,59D            MOVEIS UTENSÍLIOS          44.168,89          10.360,54      33.282.680,94D

      2401.2.03.07.001      33.248.872,59D                Móveis e Utensílios          44.168,89          10.360,54      33.282.680,94D

      2451.2.03.08      10.666.954,92D            EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA         293.352,60          21.654,75      10.938.652,77D

      2501.2.03.08.001      10.666.954,92D                Equipamentos de informática e tecnologia         293.352,60          21.654,75      10.938.652,77D

      2661.2.03.09     418.010.405,16D            EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS       1.068.932,50         281.480,40     418.797.857,26D

      2671.2.03.09.001     418.010.405,16D                Edificações e Benfeitorias       1.068.932,50         281.480,40     418.797.857,26D

      2091.2.03.10          12.649,32D            EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO          29.388,00               0,00          42.037,32D

      2101.2.03.10.001          12.649,32D                Equipamentos de Medição          29.388,00               0,00          42.037,32D

      2551.2.03.98      41.882.044,55D            IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO      39.898.484,38      52.815.255,75      28.965.273,18D

      2621.2.03.98.003               0,00                Remodelação e Ampliação do Cais Pgua       6.891.247,68       6.891.247,68               0,00

      2641.2.03.98.005               0,00                Balanças Rodoviárias          29.388,00          29.388,00               0,00

      2711.2.03.98.008      12.800.409,04D                Sistema de Combate a Incêndio       1.599.439,75      14.399.848,79               0,00

      2761.2.03.98.013               0,00                Modernização do Berço      28.965.273,18               0,00      28.965.273,18D

      2781.2.03.98.015       5.091.473,25D                Construção e Ampliação das Portarias               0,00       5.091.473,25               0,00

      4091.2.03.98.018         664.840,57D                Substituição Trilhos Shiploaders         404.091,93       1.068.932,50               0,00

      4161.2.03.98.020       5.934.544,35D                Implantação de Solução OCR       1.115.176,94       7.049.721,29               0,00

      4171.2.03.98.021               0,00                Cabeços e Plataformas Pier Inflamaveis         119.162,64         119.162,64               0,00

      4181.2.03.98.022      16.463.417,60D                Sistema de Seg.Pub. Portuária ISPS - Dataprom         553.742,66      17.017.160,26               0,00

      4351.2.03.98.024         927.359,74D                Implant. Solução Id. Motorista         220.961,60       1.148.321,34               0,00

      2701.2.03.99     592.706.823,81C            (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA         366.026,37      22.081.154,94     614.421.952,38C

      2801.2.03.99.001     310.354.300,91C                Depreciação Edificações e Benfeitorias         281.480,69       5.067.774,92     315.140.595,14C

      2821.2.03.99.003       5.759.281,67C                Depreciação Instalações               0,11       6.898.948,43      12.658.229,99C

      2831.2.03.99.004      61.067.695,41C                Depreciação Máquinas, Aparelhos e Equipamentos               0,68       6.112.065,74      67.179.760,47C

      2841.2.03.99.005       4.312.692,88C                Depreciação Veículos               0,00         221.195,20       4.533.888,08C
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      2851.2.03.99.006      32.379.860,26C                Depreciação Móveis e Utensílios           8.942,10         157.162,54      32.528.080,70C

      2861.2.03.99.007      10.647.362,30C                Depreciação Equipamentos de Informática e Tecnologia          21.655,19          41.786,41      10.667.493,52C

      8881.2.03.99.009           8.915,72C                Depreciação Equipamentos de Medição               0,07           2.489,50          11.405,15C

      8861.2.03.99.010     168.176.714,66C                Depreciação Construções          53.947,53       3.579.732,20     171.702.499,33C

      2871.2.04       5.080.799,35D        INTANGÍVEL       5.546.536,78       5.809.763,96       4.817.572,17D

      2881.2.04.01       1.190.853,51D            BENS INTANGÍVEIS       5.049.870,56         272.900,84       5.967.823,23D

      2901.2.04.01.001       1.190.853,51D                Software       5.049.870,56         272.900,84       5.967.823,23D

      2981.2.04.02       1.023.895,34C            AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL               0,00         215.328,10       1.239.223,44C

      2991.2.04.02.001       1.023.895,34C                Amortização do Intangível               0,00         215.328,10       1.239.223,44C

      3071.2.04.03       4.913.841,18D            INTAGÍVEIS EM ANDAMENTO         496.666,22       5.321.535,02          88.972,38D

      3031.2.04.03.001       4.748.297,64D                Intangível em Andamento - APPA WEB OpenPort         272.900,84       5.021.198,48               0,00

      3061.2.04.03.002          82.950,00D                Intangível em andamento - Gestão de pessoas MD           9.903,78           3.881,40          88.972,38D

      3321.2.04.03.003          82.593,54D                Sistema de acesso de pessoas - Senior         213.861,60         296.455,14               0,00
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      2892   1.070.126.968,42CPASSIVO     571.817.732,25     661.071.586,09   1.159.380.822,26C

      2942.1     138.745.913,68C    PASSIVO CIRCULANTE     397.961.857,91     494.515.132,26     235.299.188,03C

      2952.1.01     138.745.913,68C        OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS, FISCAIS E TRABALHISTAS     397.961.857,91     494.515.132,26     235.299.188,03C

      2962.1.01.01       7.747.396,82C            OBRIGAÇÕES COM PESSOAL      44.853.039,45      47.714.286,89      10.608.644,26C

      3002.1.01.01.001               0,00                Folha a Pagar      27.873.977,52      29.928.245,20       2.054.267,68C

      3012.1.01.01.002       7.526.613,67C                Provisão p/Férias e Encargos       7.747.873,30       8.437.236,96       8.215.977,33C

      3022.1.01.01.003               0,00                Provisão para 13º Salário e Encargos       5.419.737,98       5.419.737,98               0,00

      3052.1.01.01.005         220.783,15C                Consignações Folha       2.556.365,53       2.578.589,93         243.007,55C

      3132.1.01.01.006               0,00                Pensões a Pagar       1.255.085,12       1.350.476,82          95.391,70C

      3092.1.01.02       2.844.802,47C            OBRIGACOES COM ENCARGOS TRABALHISTAS      29.685.056,49      30.496.945,30       3.656.691,28C

      3102.1.01.02.001         487.572,33C                FGTS a Pagar       4.776.591,95       4.837.204,58         548.184,96C

      3112.1.01.02.002       1.228.753,73C                INSS a Pagar      17.677.272,26      17.889.996,90       1.441.478,37C

      3122.1.01.02.003       1.124.843,31C                IRRF s/ FOLHA       7.189.198,72       7.724.187,31       1.659.831,90C

      3282.1.01.02.005           3.633,10C                IRRF s/ Jeton          41.993,56          45.556,51           7.196,05C

      3142.1.01.03     114.972.369,36C            OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS      10.266.433,52      84.994.637,85     189.700.573,69C

      3152.1.01.03.001      17.474.274,36C                IRPJ a Pagar           1.994,34      29.998.588,09      47.470.868,11C

      3162.1.01.03.002       6.098.568,91C                CSLL a Pagar               0,00      10.818.524,02      16.917.092,93C

      3172.1.01.03.003      13.956.186,89C                PIS a Pagar         533.136,83       6.138.318,91      19.561.368,97C

      3182.1.01.03.004      64.910.599,56C                COFINS a Pagar       2.455.660,56      28.611.028,58      91.065.967,58C

      3232.1.01.03.006         214.282,34C                INSS a Recolher (Ret. terc.)       2.141.249,15       2.290.626,68         363.659,87C

      3242.1.01.03.007         166.507,72C                ISS a Recolher (Ret. terc.)       1.830.574,76       2.079.077,40         415.010,36C

      3252.1.01.03.008          58.676,53C                IRRF a Recolher (Ret. terc.)         925.069,61       1.036.115,28         169.722,20C

      3262.1.01.03.009         374.145,00C                PIS/COF/CSLL a Recolher (Ret. terc.)       2.378.748,27       3.225.032,10       1.220.428,83C

      3272.1.01.03.010      11.719.128,05C                INSS/SEFA Parcelamento - CP               0,00         797.326,79      12.516.454,84C

      3292.1.01.04       9.577.777,10C            FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS     133.653.277,80     150.441.324,97      26.365.824,27C

      3302.1.01.04.001       9.577.777,10C                Fornecedores     133.653.277,80     150.441.324,97      26.365.824,27C

      3492.1.01.06       3.603.567,93C            CREDITOS DE CLIENTES     100.650.693,09     101.954.468,46       4.907.343,30C

      3502.1.01.06.001       3.568.618,71C                Credores por Depósitos Caucionados      99.721.400,40     101.025.175,77       4.872.394,08C

      3512.1.01.06.002          34.949,22C                Depósitos Diversos         929.292,69         929.292,69          34.949,22C

      3522.1.01.07               0,00            OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS      78.853.357,56      78.913.468,79          60.111,23C

      3532.1.01.07.001               0,00                Provisões Judiciais      78.853.357,56      78.913.468,79          60.111,23C

      3552.2     538.562.458,10C    PASSIVO NÃO CIRCULANTE      33.804.529,30      26.676.952,87     531.434.881,67C

      3752.2.03      35.160.668,78C        OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS      13.119.720,87       2.997.116,26      25.038.064,17C

      3762.2.03.01      35.160.668,78C            OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS      13.119.720,87       2.997.116,26      25.038.064,17C

      3772.2.03.01.001      35.160.668,78C                INSS/SEFA parcelamento - LP      13.119.720,87       2.997.116,26      25.038.064,17C

      3852.2.04     503.401.789,32C        OBRIGACOES PROVISIONADAS      20.684.808,43      23.679.836,61     506.396.817,50C

      3862.2.04.01     503.401.789,32C            PROVISOES      20.684.808,43      23.679.836,61     506.396.817,50C

      3902.2.04.01.001     112.707.979,73C                Prov p/Ações Judiciais-Trabalhistas       1.048.053,73      10.249.442,39     121.909.368,39C

      3912.2.04.01.002      98.974.272,46C                Prov p/Ações Judiciais-Civis      11.152.265,99       4.733.557,28      92.555.563,75C

      3992.2.04.01.004      21.298.647,61C                Precatórios Alimentar         233.033,50       1.327.087,30      22.392.701,41C

      8782.2.04.01.005         487.268,78C                Precatorios Não Alimentar               0,00               0,00         487.268,78C

      4192.2.04.01.007     269.933.620,74C                Prov p/ Ações Judiciais-Administrativas       8.251.455,21       7.369.749,64     269.051.915,17C

      3882.4     392.818.596,64C    PATRIMÔNIO LIQUIDO     140.051.345,04     139.879.500,96     392.646.752,56C

      3892.4.01   1.086.443.861,38C        CAPITAL SOCIAL               0,00               0,00   1.086.443.861,38C

      3922.4.01.01   1.086.443.861,38C            CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO               0,00               0,00   1.086.443.861,38C

      3932.4.01.01.001   1.086.443.861,38C                Estado do Paraná               0,00               0,00   1.086.443.861,38C

      3712.4.04     553.872.924,20D        LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS     139.752.340,54               0,00     693.625.264,74D

      3722.4.04.01     553.872.924,20D            LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS     139.752.340,54               0,00     693.625.264,74D

      3732.4.04.01.001     553.872.924,20D                Lucros/ (-) Prejuízos Acumulados     139.752.340,54               0,00     693.625.264,74D

      7332.4.05     139.752.340,54D        AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         299.004,50     139.879.500,96         171.844,08D

      7342.4.05.01     139.752.340,54D            Ajuste Exercícios Anteriores         299.004,50     139.879.500,96         171.844,08D

CCCC003.GER - Contabilidade/Contábeis - 25/02/2019 - 09:38



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Período: 01/01/2018

APPA

31/12/2018a

Livro:    1Balancete por Período

0001

0010

CNPJ:  79.621.439/0001-91

Folha:    3

Classificação Conta Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

      3743               0,00RECEITAS      34.290.060,09     393.665.165,70     359.375.105,61C

      3783.1               0,00    RECEITA OPERACIONAL      34.287.317,15     359.741.578,57     325.454.261,42C

      3793.1.01               0,00        RECEITA OPERACIONAL BRUTA               0,00     359.741.578,57     359.741.578,57C

      3803.1.01.01               0,00            RECEITA COM TAXAS E TARIFAS               0,00     324.664.899,92     324.664.899,92C

      4003.1.01.01.001               0,00                INFRAPORT               0,00     116.327.566,91     116.327.566,91C

      4013.1.01.01.002               0,00                INFRACAIS               0,00      11.135.608,73      11.135.608,73C

      4023.1.01.01.003               0,00                INFRAMAR               0,00     149.260.767,92     149.260.767,92C

      4033.1.01.01.004               0,00                Serviços de Apoio               0,00       9.605.751,36       9.605.751,36C

      4043.1.01.01.005               0,00                Serviços Acessórios               0,00      32.363.531,06      32.363.531,06C

      4053.1.01.01.006               0,00                Armazenagem               0,00       4.287.182,40       4.287.182,40C

      4063.1.01.01.099               0,00                Outras Receitas               0,00       1.684.491,54       1.684.491,54C

      4103.1.01.02               0,00            RECEITA PATRIMONIAL               0,00      35.076.678,65      35.076.678,65C

      4113.1.01.02.001               0,00                Aluguéis e Arrendamentos               0,00      35.076.678,65      35.076.678,65C

      4123.1.02               0,00        DEDUÇÕES DAS RECEITAS      34.287.317,15               0,00      34.287.317,15D

      4133.1.02.01               0,00            DEDUÇÕES DAS RECEITAS      33.189.150,91               0,00      33.189.150,91D

      4213.1.02.01.002               0,00                PIS       5.920.226,91               0,00       5.920.226,91D

      4223.1.02.01.003               0,00                COFINS      27.268.924,00               0,00      27.268.924,00D

      4243.1.02.02               0,00            VENDAS CANCELADAS       1.098.166,24               0,00       1.098.166,24D

      4253.1.02.02.001               0,00                Vendas Canceladas       1.098.166,24               0,00       1.098.166,24D

      4263.2               0,00    RECEITAS NÃO OPERACIONAIS           2.742,94      33.923.587,13      33.920.844,19C

      4273.2.01               0,00        RECEITAS FINANCEIRAS             225,00      33.552.839,94      33.552.614,94C

      4283.2.01.01               0,00            RECEITAS FINANCEIRAS             225,00      33.552.839,94      33.552.614,94C

      4303.2.01.01.001               0,00                Juros Recebidos ou Auferidos             225,00         679.257,75         679.032,75C

      4313.2.01.01.002               0,00                Descontos Obtidos               0,00          75.321,73          75.321,73C

      4323.2.01.01.003               0,00                Rendimento de Aplicação Financeira               0,00      32.798.260,46      32.798.260,46C

      4413.2.02               0,00        OUTRAS RECEITAS DIVERSAS           2.517,94         370.747,19         368.229,25C

      4423.2.02.01               0,00            OUTRAS RECEITAS DIVERSAS           2.517,94         370.747,19         368.229,25C

      4453.2.02.01.001               0,00                Outras Receitas Diversas           2.517,94          73.247,80          70.729,86C

      4443.2.02.01.005               0,00                Recuperação de Depositos Judiciais               0,00          38.299,39          38.299,39C

      4653.2.02.01.007               0,00                Venda de Bem do Ativo Imobilizado               0,00         259.200,00         259.200,00C
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      4234               0,00CUSTOS     120.341.174,72      11.651.182,08     108.689.992,64D

      4294.1               0,00    CUSTOS DOS SERVIÇOS PORTUARIOS     120.341.174,72      11.651.182,08     108.689.992,64D

      4484.1.01               0,00        CUSTO COM PESSOAL      63.831.199,49       8.361.356,48      55.469.843,01D

      4494.1.01.01               0,00            CUSTO COM PESSOAL      35.995.771,84         356.950,10      35.638.821,74D

      4504.1.01.01.001               0,00                Salários      13.674.636,61         195.348,67      13.479.287,94D

      4514.1.01.01.002               0,00                Adicional Noturno       3.260.067,05               0,00       3.260.067,05D

      4524.1.01.01.003               0,00                Adicional de Tempo de Serviço       3.290.475,84               0,00       3.290.475,84D

      4534.1.01.01.004               0,00                Adicional Risco/Insalubridade       6.968.217,09               0,00       6.968.217,09D

      4554.1.01.01.006               0,00                Horas Extras           4.541,28               0,00           4.541,28D

      4564.1.01.01.007               0,00                13 Salário       2.627.608,55           9.757,08       2.617.851,47D

      4574.1.01.01.008               0,00                Férias       4.173.858,79         151.844,35       4.022.014,44D

      4594.1.01.01.010               0,00                Cargo de Confiança       1.996.366,63               0,00       1.996.366,63D

      4694.1.01.02               0,00            ENCARGOS SOCIAIS      13.506.702,33       2.844.643,97      10.662.058,36D

      4704.1.01.02.001               0,00                INSS       9.380.575,21       1.624.122,85       7.756.452,36D

      4714.1.01.02.002               0,00                FGTS       2.959.017,40         206.841,76       2.752.175,64D

      4784.1.01.02.003               0,00                INSS Férias         865.613,02         787.753,40          77.859,62D

      4884.1.01.02.004               0,00                FGTS Férias         301.496,70         225.925,96          75.570,74D

      4794.1.01.04               0,00            CUSTOS ASSISTENCIAIS      14.328.725,32       5.159.762,41       9.168.962,91D

      4804.1.01.04.001               0,00                Vale Alimentação       5.901.667,98       2.365.426,45       3.536.241,53D

      4814.1.01.04.002               0,00                Vale Transporte           8.773,54           3.828,76           4.944,78D

      4824.1.01.04.003               0,00                Assistência Médica       7.876.386,08       2.790.507,20       5.085.878,88D

      4844.1.01.04.005               0,00                Seleção e Treinamento          94.365,90               0,00          94.365,90D

      4874.1.01.04.008               0,00                Seguro de Vida em Grupo         447.531,82               0,00         447.531,82D

      4904.1.02               0,00        CUSTO OPERACIONAL      56.509.975,23       3.289.825,60      53.220.149,63D

      4914.1.02.01               0,00            MATERIAIS P/ OPERAÇÕES         370.427,49               0,00         370.427,49D

      5004.1.02.01.001               0,00                Combustíveis         187.878,49               0,00         187.878,49D

      5044.1.02.01.005               0,00                Material de Sinalização         182.549,00               0,00         182.549,00D

      5094.1.02.02               0,00            MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO       2.918.871,69               0,00       2.918.871,69D

      5104.1.02.02.001               0,00                Mat. para Manut. de Equip.       1.984.516,95               0,00       1.984.516,95D

      5114.1.02.02.002               0,00                Mat. para Manut. Predial         934.354,74               0,00         934.354,74D

      5194.1.02.03               0,00            SERV. MANUTENÇÃO REPAROS      28.393.907,87       2.221.097,72      26.172.810,15D

      5204.1.02.03.001               0,00                Serv. Manut. Rep. Maq. Equipamentos       4.745.397,77         456.811,23       4.288.586,54D

      5214.1.02.03.002               0,00                Serv. Manut. Rep. Predial         187.983,15               0,00         187.983,15D

      5224.1.02.03.003               0,00                Serv. Manut. Rep. Veículos          69.619,05               0,00          69.619,05D

      5234.1.02.03.004               0,00                Serv. Manut. Repar. Civis       5.900.324,07         146.407,48       5.753.916,59D

      5244.1.02.03.005               0,00                Serv. Manut. Rep. Canal de Acesso (Dragagem)      17.490.583,83       1.617.879,01      15.872.704,82D

      5294.1.02.04               0,00            SERVIÇOS OPERACIONAIS      12.149.896,68         177.510,80      11.972.385,88D

      5304.1.02.04.001               0,00                Aluguéis de Equipamentos e Máquinas       3.054.821,26         177.510,80       2.877.310,46D

      5324.1.02.04.003               0,00                Consultorias Ambientais e Operacionais          28.167,51               0,00          28.167,51D

      5334.1.02.04.004               0,00                Levantamento Hidrográfico e Batimetria         130.312,01               0,00         130.312,01D

      5344.1.02.04.005               0,00                Serviços de Gestão Ambiental       8.936.595,90               0,00       8.936.595,90D

      5374.1.02.05               0,00            UTILIDADES E SERVICOS      11.441.733,59         891.217,08      10.550.516,51D

      5404.1.02.05.001               0,00                Água       1.955.732,77               0,00       1.955.732,77D

      5414.1.02.05.002               0,00                Energia Elétrica       9.486.000,82         891.217,08       8.594.783,74D

      5444.1.02.06               0,00            SEGUROS DIVERSOS       1.235.137,91               0,00       1.235.137,91D

      5454.1.02.06.001               0,00                Seguro Portuário       1.212.938,54               0,00       1.212.938,54D

      5464.1.02.06.002               0,00                Seguro Veículos          22.199,37               0,00          22.199,37D
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      5505               0,00DESPESAS     223.686.474,48      54.961.029,75     168.725.444,73D

      5515.1               0,00    DESPESAS GERAIS     118.568.035,66      23.108.724,08      95.459.311,58D

      5525.1.01               0,00        DESPESAS ADMINISTRATIVAS      37.232.021,81       1.801.312,45      35.430.709,36D

      5535.1.01.01               0,00            DESPESAS C/PESSOAL      19.894.453,27         198.231,70      19.696.221,57D

      5605.1.01.01.001               0,00                Salários       4.605.421,16         135.305,84       4.470.115,32D

      5615.1.01.01.002               0,00                Adicional Noturno           3.028,58               0,00           3.028,58D

      5625.1.01.01.003               0,00                Adicional de Tempo de Serviço         882.098,06               0,00         882.098,06D

      5635.1.01.01.004               0,00                Adicional Insalubridade       4.421.026,26               0,00       4.421.026,26D

      5665.1.01.01.007               0,00                13 Salário       1.609.553,89           1.376,17       1.608.177,72D

      5675.1.01.01.008               0,00                Férias       2.467.674,00          61.549,69       2.406.124,31D

      5695.1.01.01.010               0,00                Cargo de Confiança       5.632.605,34               0,00       5.632.605,34D

      5705.1.01.01.011               0,00                Estagiários         273.045,98               0,00         273.045,98D

      5795.1.01.02               0,00            DESPESAS C/ DIRETORIA       3.021.819,31               0,00       3.021.819,31D

      5805.1.01.02.001               0,00                Pro-Labore Diretoria       2.485.319,29               0,00       2.485.319,29D

      5825.1.01.02.003               0,00                Seguro de Responsabilidade Cívil         536.500,02               0,00         536.500,02D

      5895.1.01.03               0,00            ENCARGOS SOCIAIS       7.126.504,92       1.066.766,98       6.059.737,94D

      5905.1.01.03.001               0,00                INSS       4.913.178,18         435.555,22       4.477.622,96D

      5915.1.01.03.002               0,00                FGTS       1.556.522,26         110.417,20       1.446.105,06D

      5985.1.01.03.003               0,00                INSS Férias         498.403,72         424.319,18          74.084,54D

      6125.1.01.03.004               0,00                FGTS Férias         158.400,76          96.475,38          61.925,38D

      5995.1.01.05               0,00            DESPESAS ASSISTENCIAIS       6.357.108,37         468.915,46       5.888.192,91D

      6005.1.01.05.001               0,00                Vale Alimentação       2.365.426,45               0,00       2.365.426,45D

      6015.1.01.05.002               0,00                Vale Transporte         114.511,38          16.747,57          97.763,81D

      6025.1.01.05.003               0,00                Assistência Médica       2.790.487,20              40,00       2.790.447,20D

      6055.1.01.05.006               0,00                EPI         105.019,24               0,00         105.019,24D

      6065.1.01.05.007               0,00                Seguro de Vida em Grupo         756.223,74         447.531,82         308.691,92D

      6085.1.01.05.009               0,00                Passagens Aéreas         159.328,62           4.590,14         154.738,48D

      6095.1.01.05.010               0,00                Hospedagens          47.453,56               0,00          47.453,56D

      6115.1.01.05.012               0,00                Deslocamentos          18.658,18               5,93          18.652,25D

      6195.1.01.06               0,00            ORGÃOS COLEGIADOS         832.135,94          67.398,31         764.737,63D

      6205.1.01.06.001               0,00                Jetons Conselheiros         699.941,24          66.807,60         633.133,64D

      6215.1.01.06.002               0,00                INSS - Conselho         132.194,70             590,71         131.603,99D

      6275.1.02               0,00        DESPESA C/MATERIAL         462.405,52          15.823,07         446.582,45D

      6285.1.02.01               0,00            MATERIAIS DE USO E CONSUMO         462.405,52          15.823,07         446.582,45D

      6305.1.02.01.001               0,00                Material de Escritório          60.747,33           2.364,93          58.382,40D

      6315.1.02.01.002               0,00                Material de Informática         109.759,01               0,00         109.759,01D

      6335.1.02.01.004               0,00                Materiais/Medicamentos p/Serv. Médico          26.150,00               0,00          26.150,00D

      6365.1.02.01.005               0,00                Copa e Cozinha          88.754,03               0,00          88.754,03D

      6375.1.02.01.008               0,00                Outros Materiais         176.995,15          13.458,14         163.537,01D

      6385.1.03               0,00        SERVIÇOS ESPECIALIZADOS      18.908.508,94               0,00      18.908.508,94D

      6395.1.03.01               0,00            HONORÁRIOS E CONSULTORIAS       1.565.908,90               0,00       1.565.908,90D

      6405.1.03.01.001               0,00                Auditoria Externa          17.906,14               0,00          17.906,14D

      6425.1.03.01.003               0,00                Consultoria Jurídica - PJ         222.829,21               0,00         222.829,21D

      6445.1.03.01.005               0,00                Serv. Tec. de Informática         850.614,32               0,00         850.614,32D

      6455.1.03.01.006               0,00                Manutenção Informática          93.841,66               0,00          93.841,66D

      6465.1.03.01.007               0,00                Consultorias Especializadas         380.717,57               0,00         380.717,57D

      6495.1.03.02               0,00            PRESTADORAS DE SERVIÇOS      17.342.600,04               0,00      17.342.600,04D

      6505.1.03.02.001               0,00                Limpeza e Dedetização       8.641.430,42               0,00       8.641.430,42D

      6515.1.03.02.002               0,00                Segurança e Vigilância       1.989.306,85               0,00       1.989.306,85D

      6535.1.03.02.004               0,00                Serv. Prestados P. Jurídica         368.100,48               0,00         368.100,48D

      6545.1.03.02.005               0,00                Eventos         207.004,69               0,00         207.004,69D

      6555.1.03.02.006               0,00                Publicidade/Divulgação/Propaganda         573.720,58               0,00         573.720,58D
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      6575.1.03.02.008               0,00                Estudos e Projetos - Engenharia         433.524,00               0,00         433.524,00D

      6595.1.03.02.010               0,00                Demolição de Armazéns       1.790.906,76               0,00       1.790.906,76D

      6605.1.03.02.011               0,00                Repasses Convênios APPA/DER       3.338.606,26               0,00       3.338.606,26D

      6685.1.04               0,00        UTILIDADES E SERVIÇOS       3.934.186,86             191,72       3.933.995,14D

      6695.1.04.01               0,00            UTILIDADES E SERVIÇOS       3.934.186,86             191,72       3.933.995,14D

      6725.1.04.01.003               0,00                Telefonia e Internet       3.903.361,14             191,72       3.903.169,42D

      6735.1.04.01.004               0,00                Correios          30.825,72               0,00          30.825,72D

      6755.1.05               0,00        DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO      22.330.919,59         256.372,63      22.074.546,96D

      6765.1.05.01               0,00            DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO      22.330.919,59         256.372,63      22.074.546,96D

      6805.1.05.01.001               0,00                Depreciação      22.143.140,75         256.372,63      21.886.768,12D

      7885.1.05.01.002               0,00                Amortização         187.778,84               0,00         187.778,84D

      6775.1.06               0,00        OUTRAS DESPESAS       1.315.836,22           9.048,00       1.306.788,22D

      6785.1.06.01               0,00            OUTRAS DESPESAS       1.315.836,22           9.048,00       1.306.788,22D

      6815.1.06.01.001               0,00                Serviços de Cópias e Encadernações         104.046,17               0,00         104.046,17D

      6825.1.06.01.002               0,00                Assinatura de Periódicos         880.084,93           9.048,00         871.036,93D

      6835.1.06.01.003               0,00                Serviços Administrativos eLicitações           4.791,53               0,00           4.791,53D

      6845.1.06.01.004               0,00                Custas Processuais          69.404,88               0,00          69.404,88D

      6855.1.06.01.005               0,00                Taxas e Contribuições         195.908,71               0,00         195.908,71D

      6955.1.06.01.006               0,00                Mensalidades          61.600,00               0,00          61.600,00D

      6795.1.07               0,00        AÇÕES JUDICIAIS      34.384.156,72      21.025.976,21      13.358.180,51D

      6295.1.07.01               0,00            AÇÕES JUDICIAIS      34.384.156,72      21.025.976,21      13.358.180,51D

      6865.1.07.01.001               0,00                Ações Judiciais Trabalhistas      16.225.330,70       1.048.053,73      15.177.276,97D

      6875.1.07.01.002               0,00                Ações Judiciais Administrativas       7.369.749,64       8.251.455,21         881.705,57C

      6885.1.07.01.003               0,00                Ações Judiciais Civis      10.789.076,38      11.726.467,27         937.390,89C

      6345.2               0,00    DESPESAS NAO DEDUTIVEIS      32.591.294,37         233.033,50      32.358.260,87D

      6355.2.01               0,00        DESPESAS NAO DEDUTIVEIS      32.591.294,37         233.033,50      32.358.260,87D

      6895.2.01.01               0,00            DESPESAS NAO DEDUTIVEIS      32.591.294,37         233.033,50      32.358.260,87D

      6905.2.01.01.001               0,00                Auto de Infração       5.916.238,78               0,00       5.916.238,78D

      6915.2.01.01.002               0,00                Outras Despesas Não Dedutíveis       1.328.042,33         233.033,50       1.095.008,83D

      7235.2.01.01.006               0,00                PCLD Dep.Judicial Proc. 1749/07 Desp. não dedutível      25.347.013,26               0,00      25.347.013,26D

      6925.3               0,00    DESPESAS FINANCEIRAS       2.791.085,31               0,00       2.791.085,31D

      6935.3.01               0,00        DESPESAS FINANCEIRAS       2.791.085,31               0,00       2.791.085,31D

      6945.3.01.01               0,00            DESPESAS FINANCEIRAS       2.791.085,31               0,00       2.791.085,31D

      7005.3.01.01.001               0,00                Despesas Bancárias             173,48               0,00             173,48D

      7015.3.01.01.002               0,00                Juros Pagos ou Incorridos       2.751.845,42               0,00       2.751.845,42D

      7095.3.01.01.004               0,00                Tarifa TED/DOC           6.527,06               0,00           6.527,06D

      7025.3.01.01.005               0,00                Tarifa de Cobrança          32.539,35               0,00          32.539,35D

      7065.4               0,00    OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS      27.194.923,09      27.492.535,04         297.611,95C

      7075.4.01               0,00        OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS      27.194.923,09      27.492.535,04         297.611,95C

      7085.4.01.01               0,00            PERDAS/GANHOS DE CAPITAL      27.194.923,09      27.492.535,04         297.611,95C

      7105.4.01.01.001               0,00                Baixa por Obsolescência         474.149,82         335.427,83         138.721,99D

      7115.4.01.01.002               0,00                Alienação de Bens          32.015,29          30.576,20           1.439,09D

      7135.4.01.01.004               0,00                Devolução Faturas Arrecadadas de Exercício Anterior         257.369,50          27.517,69         229.851,81D

      7895.4.01.01.005               0,00                Ajuste de Inventario do Almoxarifado      26.431.388,48      26.301.439,56         129.948,92D

      7905.4.01.01.006               0,00                (-)Reversão de Despesas               0,00         797.573,76         797.573,76C

      7165.5               0,00    DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS      42.541.136,05       4.126.737,13      38.414.398,92D

      7175.5.01               0,00        IMPOSTOS E TAXAS      42.541.136,05       4.126.737,13      38.414.398,92D

      7185.5.01.01               0,00            IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS         163.827,36               0,00         163.827,36D

      7225.5.01.01.003               0,00                Impostos e Taxas Diversas         163.827,36               0,00         163.827,36D

      7275.5.01.02               0,00            IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS      42.377.308,69       4.126.737,13      38.250.571,56D

      7305.5.01.02.001               0,00                IRPJ      29.998.588,09       3.036.209,85      26.962.378,24D

      7315.5.01.02.002               0,00                CSLL      10.818.524,02       1.090.527,28       9.727.996,74D
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      7325.5.01.02.003               0,00                PIS s/ Receita Financeira         218.092,00               0,00         218.092,00D

      7295.5.01.02.004               0,00                COFINS s/ Receita Financeira       1.342.104,58               0,00       1.342.104,58D
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17.  Declaração de Bens (XVI - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART13)



 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

Departamento Administrativo – Divisão de Recursos Humanos 

 

 

 

 

ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 13 DA LEI FEDERAL Nº 8.429/92 

 

Declaro, para os devidos fins, que os Gestores das Contas da APPA- 

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina no exercício de 2018, Srs. Luiz 

Henrique Tessutti Dividino, e Lourenço Fregonese, estão em dia com a obrigação de 

apresentação da declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado 

de que trata o artigo 13 da Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992, e Lei Estadual 

nº 13.047, de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivadas nesta Unidade 

de Pessoal. 

Paranaguá 29 de abril 2019. 

 

 

 

Giovatan de Souza Bueno 

Chefe da Divisão de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

  



18.  Termo de Distribuição



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 83QP.JYJV.3LPC.0EFG.5

Tribunal de Contas do Estado do Paraná

 

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº2118/2019

 

 

Processo Nº: 288360/19 

Data e hora da distribuição: 30/04/2019 17:21:15 

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

Entidade: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

                                                                                                                                                 

Interessado: LOURENÇO FREGONESE, LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA, LUIZ HENRIQUE TESSUTTI

DIVIDINO 

Exercício: 2018 

Modalidade de distribuição: sorteio. 

Relator: Conselheiro IVENS ZSCHOERPER LINHARES 

Impedimentos:  

 

 

 



19.  RELATÃRIO ICE 2018



 

4ª. INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO 

 

Relatório de Fiscalização 

 

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – 
APPA 

Abril de 2019 

 



 

 

IDENTIFICAÇÃO 

OBJETIVO: 

Relatório anual de fiscalização abrangendo as informações institucionais do órgão e 

os achados levantados pela equipe de fiscalização da 4ª Inspetoria de Controle 

Externo. 

 

PERÍODO ABRANGIDO PELA FISCALIZAÇÃO: 

Janeiro a dezembro de 2018. 

 

EQUIPE RESPONSÁVEL: 

Equipe da 4ª Inspetoria de Controle Externo. 

 

  



  

 
 

Resumo Executivo 

 

O presente documento apresenta o relatório anual de fiscalização abrangendo as 

informações institucionais da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina e os 

achados levantados pela equipe de fiscalização da 4ª Inspetoria de Controle Externo.  

 

Foram evidenciados os seguintes achados de Fiscalização: 

Auditoria de Controle Concomitante1 

 Portal da Transparência e Controle Social 

1) Ausência de publicação da íntegra dos processos licitatórios 

 Edital de Pregão Eletrônico n.º 125/2018 

1) Vedação injustificada de participação de consórcio de empresas; 

2) Exigência excessiva de documento de habilitação (catálogo dos produtos cotados); 

3) Exigência indevida de capital social integralizado mínimo para fins de habilitação; 

4) Violação ao direito de apresentar regularidade trabalhista tardia a microempresas e empresas de pequeno porte.  

 Edital de Pregão Eletrônico n.º 132/2018 

1) Vedação injustificada de participação de consórcio de empresas; 

2) Utilização injustificada do Pregão Eletrônico. 

 Edital de Pregão Eletrônico n.º 14/2018 

1) Utilização injustificada do Pregão Presencial; 

2) Vedação injustificada de participação de consórcio de empresas; 

3) Exigência indevida de capital social integralizado mínimo; 

4) Violação ao direito de apresentar regularidade trabalhista tardia a microempresas e empresas de pequeno porte. 

5) Exigência ilegal de declaração de propriedade do equipamento. 

 Edital de Pregão Eletrônico n.º 17/2018 

1) Vedação injustificada de participação de consórcio de empresas; 

2) Exigência excessiva de documento de habilitação (catálogo dos produtos cotados); 

3) Exigência indevida de capital social integralizado mínimo para fins de habilitação; 

4) Violação ao direito de apresentar regularidade trabalhista tardia a microempresas e empresas de pequeno porte;  

5) Da possível especificação técnica excessiva; 

6) Adjudicação injustificada em lotes de contratação. 

 

Auditoria de Licitações e Contratos 

 Concorrência pública internacional nº 122/2016 – Contrato nº 24/18 

1) Projeto básico deficiente – inexistência de normas adequadas de fiscalização e garantias adicionais, e cronograma 

físico inadequado. 

 Concorrência Pública internacional nº 02/2018  

1) Da qualificação técnico-operacional com utilização de conceitos jurídicos indeterminados e sem identificação objetiva 

dos parâmetros a serem demonstrados pelos licitantes. 

                                                           
1 Controle Concomitante realizado por todas as equipes de auditoria da 4ª ICE. 



  

 
 

2) Da exigência de carta de proprietário ou de detentor de disponibilidade comercial dos equipamentos como requisito de 

qualificação técnica. 

3) Da exigência cumulativa da apresentação de garantia da proposta com demonstração de capital social mínimo por parte 

dos licitantes e em data anterior à data de apresentação de documentos de habilitação (sessão pública). 

4) Divergências encontradas entre o edital e o termo de referência. 

5) Sobrepreço em virtude da utilização incorreta de índice de atualização da publicação cost standards indexation 2017, 

Ciria, informada como fonte de referência para os custos dos equipamentos apresentados na publicação a guide to cost 

standards for dredging equipment, 2009, Ciria. 

6) Sobrepreço em razão da utilização incorreta do percentual de encargos sociais de 74,17% (setenta e quatro vírgula 

dezessete por cento) conforme informado na tabela SINAPI com vigência a partir de março de 2016. 

7) Sobrepreço em função de erro no cálculo (meses sem serviços de dragagem) do custo de monitoramento ambiental – 

programa de qualidade das águas - durante a dragagem. 

8) Sobrepreço em função de erro no cálculo (anos sem serviços de dragagem) do custo de monitoramento ambiental – 

programa de qualidade dos sedimentos - durante a dragagem. 

9) Sobrepreço devido a erro de cálculo no custo dos profissionais (programas de monitoramento ambiental) – meses sem 

serviços de Dragagem (Equipamentos desmobilizados) 

10) Ausência de anotação de responsabilidade técnica junto ao conselho regional de engenharia no paraná acerca da 

elaboração da planilha orçamentária. 

 

 Concorrência Pública Internacional nº 01/2015 – Contrato nº 76/2015. 

1) Da utilização de fundamentação equivocada na prorrogação do prazo de execução do contrato. 

2) Inexistência de prévia formalização de alterações contratuais e acréscimo substancial dos quantitativos unitários. 

3) Inexistência de comprovação da data efetiva da realização de levantamentos batimétricos, documentos estes 

fundamentais para medição e regular liquidação das despesas de contrato de dragagem. 

4) Liquidação e pagamento irregular de despesas. 

 

 Procedimento administrativo nº 9.072.741-9, Edital de licitação nº 002/2007, Concorrência Pública, Instrumento 

contratual nº 026/2007.  

1) Falhas na fiscalização e gestão de contrato de obra pública, caracterizados nas medições, análise de projetos de 

readequação feitos pela contratada e ausência de pagamentos referentes a serviços efetivamente prestados, assim como 

por suspensões indevidas da execução contratual por parte da empresa pública estadual. 

2) Erros nos projetos, memoriais descritivos, especificações e planilhas orçamentárias, caracterizados pela falta de 

identificação e orçamentação de serviços, bem como pela falta ou deficiência de elementos necessários ao estudo e 

dedução de métodos construtivos (projeto básico), e à completa execução da obra (projeto executivo). 

3) Impropriedades observadas no procedimento de rescisão contratual. 

 

 

 

Os achados de fiscalização demonstram a existência de falhas em atos praticados pela 

Administração. Necessário, portanto, que os gestores realizem atos destinados a 

mitigar, dentro do possível, os efeitos negativos dessas irregularidades. Ademais, 

imperioso que os procedimentos da entidade sejam modificados, de modo a evitar que 

irregularidades semelhantes ocorram nos anos seguintes. 

 



  

 
 

Por fim, o fato de esta Inspetoria ter detectado irregularidades de gestão reforça a 

necessidade de melhoria do sistema de controle interno, com intuito de mitigar o risco 

de ocorrência de erros e fraudes no futuro.  

  

Curitiba, abril de 2019. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o art. 157 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado 

do Paraná2, compete às Inspetorias de Controle Externo exercer a fiscalização contábil, 

financeira, operacional, patrimonial e de gestão dos jurisdicionados sob o aspecto da 

legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos exercícios para os 

quais forem designadas. 

Em atenção ao art. 157, inciso V3, este documento apresenta o relatório anual de 

fiscalização abrangendo as informações institucionais do órgão, avaliação dos principais 

aspectos da entidade em apreço e os achados levantados pela equipe de fiscalização 

da 4ª Inspetoria de Controle Externo. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA FISCALIZAÇÃO 

 

Relatório Anual da 4ª Inspetoria de Controle Externo referente à fiscalização 

exercida sobre a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA para 

o ano de 2018. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2RI-TCE/PR, art. 157. Compete às Inspetorias as seguintes atribuições: (...) III - realizar levantamentos, acompanhamentos, 
auditorias, inspeções e monitoramentos dentro de sua área de atuação. 
3 RI-TCE/PR, art. 157. (...) V - emitir e encaminhar à Coordenadoria de Fiscalização Estadual os relatórios anuais de fiscalização, 
que deverão ser publicados no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
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3. VISÃO GERAL DO ÓRGÃO 

 

Informações gerais 

Natureza Jurídica APPA – Administração dos Portos do Paranaguá 

Lei/Decreto de Criação 

Lei n.º 17.985/2013 (regulamentada pelo Decreto n.º 
11562/14)  

Decreto n.º 4.881/16 (aprova o novo Estatuto). 

Gestor 

Luiz Fernando Garcia da Silva (Atual) 

Lourenço Fregonese – 29/03/2018 a 02/01/2019 

Luiz Henrique Tessutti Dividino – 16/07/2014 a 28/03/2018 

Cargo Diretor Presidente 

Controlador Interno Mauro Portilho e Antonio Augusto dos Santos 

Endereço 
Avenida Ayrton Senna da Silva, 161- D. Pedro II - 83203-
800 - Paranaguá - PR - 41 3420-1143 

 

3.1 Finalidade do Órgão 

 

Enquanto autoridade portuária, as atividades da Appa são as seguintes: 

a) fiscalizar, controlar e normatizar todas atividades portuárias; 

b) garantir a segurança da navegação (acesso dos navios aos portos), através de 

sistemas e obras de manutenção; 

c) monitorar o meio ambiente no qual está inserido, cuidando dos resíduos e 

disponibilizando recursos para a defesa do ambiente, em caso de acidentes; 

d) cuidar das vias de acesso, rodoviárias e ferroviárias, aos terminais portuários; 

e) regular os serviços prestados nos portos pelas empresas operadoras de cargas e 

terminais, agentes, empresas de reboque e amarração, entre outras; 

f) dirigir o desenvolvimento portuário, através do Plano de Desenvolvimento e 

Zoneamento do Porto Organizado, tanto de Paranaguá quanto de Antonina; 

g) facilitar a instalação de novas atividades, indústrias, serviços ou terminais; atrair novos 

negócios, com ações estratégicas e diálogos; 
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h) gerir as tarifas convencionais, bem como as tarifas para utilização da infraestrutura 

marítima, de acostagem, de operação e facilidades dos portos do Paraná e demais 

receitas; 

i) administrar as 21 áreas arrendadas e regular as atividades das 19 empresas 

arrendatárias; 

j) prover e qualificar recursos humanos para essas atividades. 

Por meio do desempenho dessas funções, a Appa atua com a meta principal de 

desenvolver os Portos do Paraná. 

Responsável por gerir os portos paranaenses através do Convênio de Delegação nº. 

037/2001, celebrado em 11 de dezembro de 2001 entre o Estado do Paraná e a União, 

com validade de 25 anos, que vigorará até 1º janeiro de 2027, com possibilidade de 

prorrogação (art. 1° § 3° e art. 2°, inciso X, Lei 12815/13). 

 

3.2 Missão, Visão e Valores 

 

Promover a segurança portuária, coordenando e fiscalizando os acessos e a 

circulação no Porto de Paranaguá, visando ser referência nacional no setor. 
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3.3 Organograma 

 

 

3.4 Normativo Básico Aplicável 

 

▪ Decreto n° 4881/2016 – Estatuto da APPA. 

▪ Lei Estadual n° 17895/2013 – Autoriza a transformação da Autarquia Administração 

dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA em Empresa Pública, sob a mesma 

denominação. 
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▪ Lei n° 6404/76 - Dispõe sobre as Sociedades por Ações. 

▪ Lei n° 18875/2016 - Institui o Conselho de Controle das Empresas Estaduais CCEE, 

órgão colegiado de caráter consultivo e normativo, integrante da estrutura da 

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA, com a atribuição de assessorar o 

Governador no estabelecimento de diretrizes para a orientação de práticas de 

governança corporativa e controle internos e acompanhar as atividades e avaliar o 

desempenho das empresas públicas, sociedades de economia mista e das 

fundações públicas estaduais. 

▪ Decreto nº 34/2015 - Institui o Conselho de Controle das Empresas Estaduais. Órgão 

colegiado de caráter consultivo e normativo, com atribuição de assessorar o 

Governador no estabelecimento de diretrizes para a orientação de práticas de 

governança corporativa e controles internos; e acompanhar as atividades e avaliar o 

desempenho das empresas públicas, sociedade de economia mista e das fundações 

públicas estaduais 

▪ Decreto nº 31/2015 – Institui a Comissão de Política Salarial. 

▪ Decreto nº 30/2015 – Veda Admissão e a contratação de pessoal. 

▪ Decreto nº 5725/2016   -- Regras de governança para empresas estatais com receita 

operacional bruta anual inferior a R$ 90 milhões. 

 

3.5 Normativo Regulatório Aplicável 

 

▪ Lei n° 12815/13 – Dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de portos 

e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores 

portuários; altera as Leis nºs 5.025, de 10 de junho de 1966, 10.233, de 5 de junho 

de 2001, 10.683, de 28 de maio de 2003, 9.719, de 27 de novembro de 1998, e 

8.213, de 24 de julho de 1991; revoga as Leis nºs 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, 

e 11.610, de 12 de dezembro de 2007, e dispositivos das Leis nºs 11.314, de 3 de 

julho de 2006, e 11.518, de 5 de setembro de 2007. 

▪ Decreto Federal n° 8033/2013 – regulamenta a 12815/2013. 

▪ Lei n° 10233/2001 – Dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e 

terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a 
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Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 

▪ Lei n° 9277/96 -  Autoriza a União a delegar aos municípios, estados da Federação 

e ao Distrito Federal a administração e exploração de rodovias e portos federais. 

▪ Lei n° 13.303/16 - Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade 

de economia mista e de suas subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa 

pública e sociedade de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios que explore atividade econômica de produção ou comercialização de 

bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao 

regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos. 

▪ Decreto n° 8945/2016 – regulamenta a Lei n° 13303/16.  
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4. AÇÕES DE CONTROLE  

 

Abaixo se encontra o quadro geral de achados de fiscalização da entidade, cujos 

conteúdos estão detalhados na próxima seção: 

Item Tema Achados Quantidade 

4.1  Controle Concomitante 

 
Portal da Transparência e Controle Social 
1) Ausência de publicação da íntegra dos processos 

licitatórios 
Edital de Pregão Eletrônico n.º 125/2018 
1) Vedação injustificada de participação de consórcio 

de empresas; 
2) Exigência excessiva de documento de habilitação 

(catálogo dos produtos cotados); 
3) Exigência indevida de capital social integralizado 

mínimo para fins de habilitação; 
4) Violação ao direito de apresentar regularidade 

trabalhista tardia a microempresa e empresas de 
pequeno porte.  

Edital de Pregão Eletrônico n.º 132/2018 
1) Vedação injustificada de participação de consórcio 

de empresas; 
2) Utilização injustificada do Pregão Eletrônico. 
Edital de Pregão Eletrônico n.º 14/2018 
1) Utilização injustificada do Pregão Presencial; 
2) Vedação injustificada de participação de consórcio 

de empresas; 
3) Exigência indevida de capital social integralizado 

mínimo; 
4) Violação ao direito de apresentar regularidade 

trabalhista tardia a microempresas e empresas de 
pequeno porte; 

5) Exigência ilegal de declaração de propriedade do 
equipamento. 

Edital de Pregão Eletrônico n.º 17/2018 
1) Vedação injustificada de participação de consórcio 

de empresas; 
2) Exigência excessiva de documento de habilitação 

(catálogo dos produtos cotados); 
3) Exigência indevida de capital social integralizado 

mínimo para fins de habilitação; 
4) Violação ao direito de apresentar regularidade 

trabalhista tardia a microempresas e empresas de 
pequeno porte; 

5) Da possível especificação técnica excessiva; 
6) Adjudicação injustificada em lotes de contratação. 
  

18 

4.2 Licitações e Contratos 

Concorrência pública internacional nº 122/2016 – 
Contrato nº 24/18 
1) Projeto básico deficiente – inexistência de normas 

adequadas de fiscalização e garantias adicionais, 
e cronograma físico inadequado. 

Concorrência Pública internacional nº 02/2018  
1) Da qualificação técnico-operacional com utilização 

de conceitos jurídicos indeterminados e sem 
identificação objetiva dos parâmetros a serem 
demonstrados pelos licitantes. 

2) Da exigência de carta de proprietário ou de 
detentor de disponibilidade comercial dos 
equipamentos como requisito de qualificação 
técnica. 

3) Da exigência cumulativa da apresentação de 
garantia da proposta com demonstração de capital 
social mínimo por parte dos licitantes e em data 
anterior à data de apresentação de documentos de 
habilitação (sessão pública). 

4) Divergências encontradas entre o edital e o termo 
de referência. 

5) Sobrepreço em virtude da utilização incorreta de 
índice de atualização da publicação cost standards 
indexation 2017, Ciria, informada como fonte de 
referência para os custos dos equipamentos 
apresentados na publicação a guide to cost 
standards for dredging equipment, 2009, Ciria. 

6) Sobrepreço em razão da utilização incorreta do 
percentual de encargos sociais de 74,17% (setenta 

18 
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e quatro vírgula dezessete por cento) conforme 
informado na tabela SINAPI com vigência a partir 
de março de 2016. 

7) Sobrepreço em função de erro no cálculo (meses 
sem serviços de dragagem) do custo de 
monitoramento ambiental – programa de qualidade 
das águas - durante a dragagem. 

8) Sobrepreço em função de erro no cálculo (anos 
sem serviços de dragagem) do custo de 
monitoramento ambiental – programa de qualidade 
dos sedimentos - durante a dragagem. 

9) Ausência de anotação de responsabilidade técnica 
junto ao conselho regional de engenharia no 
paraná acerca da elaboração da planilha 
orçamentária. 

10) Ausência de anotações de responsabilidade 
técnica junto ao conselho regional de engenharia 
no Paraná – CREA/PR – acerca da elaboração da 
planilha orçamentária.  
 

Concorrência Pública Internacional nº 01/2015 – 
Contrato nº 76/2015. 
1) Da utilização de fundamentação equivocada na 

prorrogação do prazo de execução do contrato. 
2) Inexistência de prévia formalização de alterações 

contratuais e acréscimo substancial dos 
quantitativos unitários. 

3) Inexistência de comprovação da data efetiva da 
realização de levantamentos batimétricos, 
documentos estes fundamentais para medição e 
regular liquidação das despesas de contrato de 
dragagem. 

4) Liquidação e pagamento irregular de despesas. 
 
Procedimento administrativo n.º 9.072.741-9, Edital 
de Licitação n.º 002/2007, Concorrência Pública, 
Instrumento Contratual n.º 026/2007 
 
1) Falhas na fiscalização e gestão de contrato de obra 

pública, caracterizados nas medições, análise de 
projetos de readequação feitos pela contratada e 
ausência de pagamentos referentes a serviços 
efetivamente prestados, assim como por 
suspensões indevidas da execução contratual por 
parte de empresa pública estadual; 

2) Erros nos projetos, memoriais descritivos, 
especificações e planilhas orçamentárias, 
caracterizados pela falta de identificação e 
orçamentação de serviços, bem como pela falta ou 
deficiência de elementos necessários ao estudo e 
dedução de métodos construtivos (projeto básico), 
e à completa execução da obra (projeto executivo); 

3) Impropriedades observadas no procedimento de 
rescisão contratual. 

TOTAL 36 
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4.1 ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO (AF) – CONTROLE CONCOMITANTE 

 

4.1.1 Portal da Transparência e Controle Social 

AF 01 
AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA ÍNTEGRA DOS PROCESSOS 

LICITATÓRIOS  

Condição Em fiscalização realizada, verificou-se que a APPA não disponibilizou, em sítio eletrônico, 

a íntegra de seus processos licitatórios.  

Evidências Portal da Transparência do Paraná e sítio eletrônico do órgão 

Critério e Fonte de 

Critério 

Lei Estadual 19.581/2018, arts. 1° e 2°.  

Causa Possível falha na fase interna da licitação; 

Não observância das alterações introduzidas pela Lei Estadual 19.591/2018, publicada 

no Diário Oficial nº. 10224, em 5 de julho de 2018.  

Efeito Risco de anulação dos certames por não atendimento a legislação atinente; 

Risco de representações perante o Tribunal de Contas.  

Recomendação Adverte-se a APPA para que, nos futuros processos licitatórios, realize a disponibilização 

da íntegra dos processos no GMS, no Portal da Transparência e no sistema eletrônico 

respectivo.  

Comentários do 

Gestor 

Através do Ofício n°566/2018, a APPA informou que utiliza várias ferramentas 

desenvolvidas pelo Governo do Estado para dar transparência aos seus processos 

licitatórios. Ainda, informou que está em tratativas junto a SEAP e a CELEPAR para 

promover as adequações solicitadas. 

Encaminhamento Monitoramento das ações adotadas 
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4.1.2 Edital de Pregão Eletrônico n.º 125/2018 

AF 01 VEDAÇÃO INJUSTIFICADA DE PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO DE 

EMPRESAS 

Condição Na fiscalização do Edital de Licitação nº. 125/2018, cujo objeto é a “contratação de 

empresa para realizar o fornecimento de kits completos de microcomputadores, 

compreendendo sistema operacional, monitor gabinete, teclado, mouse, cabos e 

notebooks/laptops com sistema operacional para atendimento aos diversos 

setores administrativos e operacionais da Administração dos Portos de Paranaguá 

e Antonina – APPA. ” verificou-se que o órgão vedou a participação de empresas 

consorciadas sem haver justificativa de tal vedação no Edital ou no processo 

administrativo. 

Evidências Item 6.3 do Edital 

Critério e Fonte 

de Critério 

Lei nº 8666/93, art.3º, § 1º, inciso I; 
Lei Estadual nº 15.608/07, art. 51. 
TCE/PR – Acórdão nº 4663/16 - P4; 
TCU – Acórdão nº 2831/2012- TCU- P5. 

Causa Possível falha na fase interna da licitação. 

Efeito Risco de violação ao caráter competitivo da licitação 

Advertência Com base no artigo 4º, inciso I, IN. 122/16 TCEPR, fica advertida a APPA para se 

abster de vedar a participação de empresas em consórcio ou para fazer a devida 

justificativa nos autos do processo administrativo licitatório dos critérios técnicos, 

econômicos ou operacionais que determinam a vedação. 

Comentários do 

Gestor 

Segundo entendimento da APPA, a vedação a participação de consórcios não 
trouxe prejuízo ao processo, visto que não houve qualquer tipo de restrição à 
participação.   
Aduz ainda que a participação de empresas consorciadas visa o aumento da 
competitividade em Editais cujo objeto é extremamente complexo, tendo em vista 
que a complexidade poderia impedir determinadas empresas de participarem de 
forma isolada do certame.   
No Edital em questão, não restou caracterizada a complexidade dos objetos, os 

quais, segundo a APPA, podem ser consideradas “itens de mesa”, razão pela qual 

não havia recomendação para a participação de consórcios. 

Encaminhamento Monitoramento das ações adotadas 

 

                                                           
4 Representação da Lei n.º 8.666/1993 – Concorrência Pública – Prestação de serviços de coleta, transporte, transbordo, 
tratamento, disposição final de resíduos domiciliares e de saúde diversos, desobstrução mecanizada de bocas de lobo e 
hidrojateamento de galerias – Supostas irregularidades: (i) não fracionamento do objeto (lote único); (ii) proibição de participação 
de empresas reunidas em consórcio; (iii) inversão nas exigências de atestados de capacidade técnico-operacional e profissional; 
(iv) comprovação de experiência anterior em parcelas não relevantes e de valor não significativo; (v) impossibilidade de exigência 
de apresentação de licenças de operação na fase de habilitação e inexistência de imposição legal de licença de operação para 
coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos – Pela procedência parcial – Determinações e Recomendações. 
5 Representação com pedido de cautelar. Possíveis irregularidades em licitação para construção, recuperação e alargamento de 
pontos rodoviárias na BR 429/RO. Acatamento das justificativas apresentadas pelo DNIT. Indeferimento da cautelar. Necessidade 
de apresentação de justificativas técnicas e econômicas mais robustas quando da inadmissão de consórcio de empresa. Procedência 
parcial. Ciência à autarquia 
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AF 02 EXIGÊNCIA EXCESSIVA DE DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO (CATÁLOGO 

DOS PRODUTOS COTADOS) 

Condição Na fiscalização do Edital n° 125/2018, cujo objeto é a “contratação de empresa 

para realizar o fornecimento de kits completos de microcomputadores, 

compreendendo sistema operacional, monitor gabinete, teclado, mouse, cabos e 

notebooks/laptops com sistema operacional para atendimento aos diversos 

setores administrativos e operacionais da Administração dos Portos de Paranaguá 

e Antonina – APPA. ” verificou-se que a APPA exigiu a apresentação de catálogo 

dos produtos cotados, nos termos das especificações do Termo de Referência, 

para fins de habilitação – qualificação técnica. 

Evidências Item 13.1.9 do Edital 

Critério e Fonte 

de Critério 

Lei nº. 8.666/93, arts. 27 a 31; 
Lei n° 10.520/2002, art. 3°, II; 
TCE/PR – Acórdão n° 11187/17-P6      
TCE/PR – Acordão n° 4934/14 - P7             

Causa Possível interpretação errônea da legislação. 

Efeito Risco à APPA de que eventual desclassificação pela não apresentação do 

catálogo dos produtos possa ser questionada judicialmente ou em sede de controle 

externo, incorrendo-se no risco de anulação dos atos decisórios, atraso no 

andamento da licitação e, até mesmo, risco de anulação de todo o procedimento. 

Advertência Com base no artigo 4º, inciso I, IN. 122/16 TCEPR, fica a APPA advertida para 

não exigir, como requisito de habilitação, a apresentação documentos além do rol 

dos arts. 27 a 31 da Lei 8666/1993, tal como o catálogo dos produtos cotados 

exigido no Edital fiscalizado. 

Comentários do 

Gestor 

De acordo com o entendimento da APPA, a solicitação de catálogo é pautada no 

princípio da vinculação das partes às normas do Edital. O catálogo seria 

instrumento necessário para o licitante verificar a adequação dos produtos 

ofertados aos critérios estabelecidos no certame. A não observância das regras 

fixadas no Edital poderia tornar o procedimento inválido e suscetível a revisão pelo 

judiciário.  

A exigência de catálogo, no caso em apreço, teve como finalidade facilitar a 

avaliação dos produtos, os quais não podem ser julgados apenas em relação à 

marca e modelo. 

Encaminhamento Monitoramento das ações adotadas 

 

                                                           
6 Representação da Lei n.º 8.666/1993. Pregão Presencial. Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores novos. Produtos de 
fabricação nacional. Requisito de habilitação de qualificação técnica não previsto em lei. Violação à lei de licitações. Inexistência de 
prejuízo ao erário. Procedência com expedição de recomendações. 
7 Representação da Lei nº 8.666/1993 – Pregão Presencial – Aquisição de pneumáticos, com certificação no INMETRO, para atender 
a frota de veículos pertencentes ao município – Insurgência contra as seguintes exigências de habilitação quanto à qualificação 
técnica: (i) declaração do fabricante de que o produto é homologado por montadoras instaladas no Brasil, citando os nomes das 
montadoras, contando com, no mínimo, uma montadora de veículos nacionais; e (ii) declaração de associação junto a ANIP – 
Procedência – Violação à Lei de Licitações – Restrição da competividade do certame – Requisito de habilitação de qualificação 
técnica não previsto em lei – Inexistência de má-fé – Expedição de recomendações. 
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AF 03 EXIGÊNCIA INDEVIDA DE CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO MÍNIMO PARA 

FINS DE HABILITAÇÃO 

Condição Na fiscalização do Edital 125/2018, cujo objeto é a “contratação de empresa para 

realizar o fornecimento de kits completos de microcomputadores, compreendendo 

sistema operacional, monitor gabinete, teclado, mouse, cabos e notebooks/laptops 

com sistema operacional para atendimento aos diversos setores administrativos e 

operacionais da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA. ” 

Verificou-se que houve exigência de capital social integralizado mínimo. 

Evidências Item 13.1.7 do Edital 

Critério e Fonte 

de Critério 

Art. 37, XXI da Constituição Federal; 
Art. 31, §2° da Lei nº 8666/93; 
Art. 77, § 2º da Lei Estadual nº15.608/07; 
TCU, Acórdão 170/2007-P8; 
TCE/PR, Acórdão 5010/2015-P9 

Causa Indício de ineficiência na fase interna da licitação, haja vista que a falta de 

fundamentação no processo é reiterada. 

Efeito Redução da competitividade, dando margem a eventual fraude; 

Risco de representações, perante o TCE, ou ações judiciais. 

Advertência Com base no artigo 4º, inciso I, IN. 122/16 TCEPR, fica a APPA advertida para se 

abster de exigir capital social integralizado mínimo em seus editais de licitação. 

Comentários do 

Gestor 

De acordo com a APPA, a exigência de capital social integralizado visa garantir 

que o licitante possui condições de arcar com a execução do contrato futuramente.  

No entendimento da Administração, a parte não integralizada do capital social não 

reflete a real condição financeira da empresa, visto que é mera expectativa 

patrimonial. Dessa forma, a idoneidade financeira da licitante deve ser auferida 

com base em valores concretos. 

Encaminhamento Monitoramento das ações adotadas 

                                                           
8 REPRESENTAÇÃO. CONVÊNIO. RECURSOS FEDERAIS. LICITAÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL DE MAGÉ. EXPEDIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR SUSPENDENDO O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. RESTRIÇÃO 
AO CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME. PRONUNCIAMENTO DO CISBAF E DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO. 
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO PARA ANULAÇÃO DO EDITAL E DOS DEMAIS ATOS DECORRENTES. 
DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA AOS INTERESSADOS. ARQUIVAMENTO. 1. É competência constitucional do TCU fiscalizar a 
aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a 
Estado, ao Distrito Federal ou a Município. 2. Exigir-se comprovação de capacidade técnica para parcelas da obra que não se 
afiguram como sendo de relevância técnica e financeira, além de restringir a competitividade do certame, constitui-se em clara afronta 
ao estabelecido pelo art. 30 da Lei 8.666/93 e vai de encontro ao disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal. 3. A 
inadequação das exigências editalícias relacionadas à avaliação de capacidade técnica, que atentam contra o princípio da isonomia, 
da legalidade, da competitividade e da razoabilidade, insculpidos no art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e no art. 3º, 
caput e § 1º, inciso I, da Lei de Licitações e Contratos, conduz à anulação do procedimento licitatório. 
9 REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/93 – IRREGULARIDADES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – EXIGÊNCIA DE 
REGISTRO DE PRODUTO INCOMPATÍVEL COM O OBJETO DA LICITAÇÃO – SUPRESSÃO DA EXIGÊNCIA PELA 
ADMINISTRAÇÃO, APÓS A APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E DE QUESTIONAMENTO EM RELAÇÃO AO EDITAL – PERDA 
DO OBJETO – EXIGÊNCIA DE BALANÇO PATRIMONIAL E DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO 
SOCIAL CONCOMITANTEMENTE COM A EXIGÊNCIA DE CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMPROCEDÊNCIA – 
RECOMENDAÇÃO EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO, AINDA QUE DE 
FORMA ISOLADA, SEM APLICAÇÃO DE SANÇÃO, VEZ QUE A QUESTÃO NÃO FOI OBJETO DE CONTRADITÓRIO 
ESPECÍFICO. 1. É regular, para fins de qualificação econômico-financeira, a exigência concomitante de balanço patrimonial e de 
capital social mínimo, a teor do prescrito no art. 31, I e §2º, da Lei n. 8.666/93. 2. Não é lícita a exigência de capital social integralizado, 
pois consoante o art. 31, §§2º e 3º, da Lei n. 8.666/93, a referida exigência limita-se ao “capital mínimo”, não diferenciando a norma 
entre o capital social integralizado ou a integralizar. 3. Improcedência e recomendação. 
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AF 04 VIOLAÇÃO AO DIREITO DE APRESENTAR REGULARIDADE TRABALHISTA 

TARDIA A MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

Condição Na fiscalização do Edital 125/2018, cujo objeto é a “contratação de empresa para 

realizar o fornecimento de kits completos de microcomputadores, compreendendo 

sistema operacional, monitor gabinete, teclado, mouse, cabos e notebooks/laptops 

com sistema operacional para atendimento aos diversos setores administrativos e 

operacionais da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA. ” 

verificou-se que não foi permitida a comprovação de regularidade trabalhista 

tardia para microempresas e empresas de pequeno porte. 

Evidências Os itens 15.9 e 15.10 do Edital permitiram apenas a comprovação tardia da 
regularidade fiscal, permanecendo omissos quanto à regularidade trabalhista 
tardia. A Lei Complementar 155/2016 alterou o Estatuo da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte, de forma que equiparou a regularidade trabalhista à 
fiscal. Por conseguinte, a partir de 1° de janeiro de 2018, data da entrada em vigor 
do dispositivo, ambas podem ser exigidas apenas para efeito de assinatura do 
contrato. 

Critério e Fonte 

de Critério 

Arts. 42 e 43, §1° da LC 123/06; 

Art. 1° da LC 155/2016. 

Causa Possível inobservância das alterações produzidas pela Lei Complementar 

155/2016.  

Efeito Redução da competitividade; 

Risco de representações, perante o TCE, ou ações judiciais. 

Advertência Com base no artigo 4º, inciso I, IN. 122/16 TCEPR, fica a APPA advertida para 

garantir o direito de regularização trabalhista tardia às micro e pequenas 

empresas. 

Comentários do 

Gestor 

Em que pese não conste no Edital a possibilidade da licitante apresentar 

regularidade trabalhista tardia, não houve, pela APPA, vedação a sua 

apresentação. A falha se deu, como previsto por esta Inspetoria, em razão da não 

atualização da Minuta de Edital com as alterações produzidas pela Lei 

Complementar n°155/2016, a qual entrou em vigor em janeiro de 2018.  

Encaminhamento Monitoramento das ações adotadas 
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4.1.3 Edital de Pregão Presencial n.° 132/2018 

AF 01 VEDAÇÃO INJUSTIFICADA DE PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO DE 

EMPRESAS 

Condição Na fiscalização do Edital de Licitação Pregão Presencial nº. 132/2017, cujo objeto 

é a “Contratação de empresa para realizar o Fornecimento de Correias 

Transportadoras e correias Elevadoras para atendimento ao Ship Loaders, 

Corredor de Exportação, Silo Horizontal e Silo Vertical da Administração dos 

Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, conforme Especificações e condições 

definidas no Termo de Referência. ” Verificou-se que o órgão vedou a participação 

de empresas consorciadas sem haver justificativa de tal vedação no Edital ou no 

processo administrativo. 

Evidências Item 6.4.1 do Edital 

Critério e Fonte 

de Critério 

Lei nº 8666/93, art.3º, § 1º, inciso I; 
Lei Estadual nº 15.608/07, art. 51. 
TCE/PR – Acórdão nº 4663/16 - P10; 
TCU – Acórdão nº 2831/2012- TCU- P11. 

Causa Possível falha na fase interna da licitação. 

Efeito Risco de violação ao caráter competitivo da licitação 

Advertência Com base no artigo 4º, inciso I, IN. 122/16 TCEPR, fica advertida a APPA para se 

abster de vedar a participação de empresas em consórcio ou para fazer a devida 

justificativa nos autos do processo administrativo licitatório dos critérios técnicos, 

econômicos ou operacionais que determinam a vedação. 

Comentários do 

Gestor 

Através do Ofício 278-2018, a APPA informou que a vedação a participação de 
empresas consorciadas não trouxe qualquer prejuízo ao andamento do processo, 
tendo em vista a quantidade de empresas que participaram do certame. Ainda, 
afirmou o objeto da licitação não apresenta complexidade técnica, de forma que 
pode ser fornecido por apenas uma empresa, sem prejuízos a competitividade e 
ao orçamento. 
Dessa forma, segundo a APPA, ante a desnecessidade de participação de 

consórcios, fica dispensada a apresentação de justificativas para a vedação 

trazida no Edital.  

Encaminhamento Monitoramento das ações adotadas 

 

                                                           
10 Representação da Lei n.º 8.666/1993 – Concorrência Pública – Prestação de serviços de coleta, transporte, transbordo, 
tratamento, disposição final de resíduos domiciliares e de saúde diversos, desobstrução mecanizada de bocas de lobo e 
hidrojateamento de galerias – Supostas irregularidades: (i) não fracionamento do objeto (lote único); (ii) proibição de participação 
de empresas reunidas em consórcio; (iii) inversão nas exigências de atestados de capacidade técnico-operacional e profissional; 
(iv) comprovação de experiência anterior em parcelas não relevantes e de valor não significativo; (v) impossibilidade de exigência 
de apresentação de licenças de operação na fase de habilitação e inexistência de imposição legal de licença de operação para 
coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos – Pela procedência parcial – Determinações e Recomendações. 
11 Representação com pedido de cautelar. Possíveis irregularidades em licitação para construção, recuperação e alargamento de 
pontos rodoviárias na BR 429/RO. Acatamento das justificativas apresentadas pelo DNIT. Indeferimento da cautelar. Necessidade 
de apresentação de justificativas técnicas e econômicas mais robustas quando da inadmissão de consórcio de empresa. Procedência 
parcial. Ciência à autarquia 
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AF 02 UTILIZAÇÃO INJUSTIFICADA DO PREGÃO PRESENCIAL 

Condição Na fiscalização do Edital de Licitação Pregão Presencial nº. 132/2017, cujo objeto 

é a “Contratação de empresa para realizar o Fornecimento de Correias 

Transportadoras e correias Elevadoras para atendimento ao Ship Loaders, 

Corredor de Exportação, Silo Horizontal e Silo Vertical da Administração dos 

Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, conforme Especificações e condições 

definidas no Termo de Referência.” Verificou-se que o Diretor de Engenharia e 

Operação e Manutenção não justificou de forma suficiente a mudança da 

modalidade de Pregão Eletrônico para Pregão Presencial. 

Evidências Fl. 154 do Processo Administrativo. 

Critério e Fonte 

de Critério 

Ofício 266/17- 4ª ICE. 
Decreto Estadual n° 33 de 2015. 
Princípio da motivação. 

Causa Possível falha na fase interna da licitação. 
Possível direcionamento na licitação para fornecedores locais. 
Possível restrição ao certame. 

Efeito Risco de violação ao caráter competitivo da licitação 
Risco de nulidade do certame 

Advertência Com base no artigo 4º, inciso I, IN. 122/16 TCEPR, fica advertida a APPA para 

quando optar pela mudança da modalidade de licitação, justifique de forma 

suficiente com as razões técnicas pertinentes que embasem tal modificação. 

Comentários do 

Gestor 

Através do Ofício 278-2018, a APPA informou que a última aquisição de Correias 
Transportadoras se deu através de pregão eletrônico, o qual levou cerca de 11 
meses para ser concluído tendo em vista a demora das empresas classificadas 
em apresentar a documentação necessária, a não aprovação das amostras 
apresentadas e a incapacidade de certas empresas atenderem aos requisitos do 
Edital. 
Considerando que a APPA faz suas aquisições em regime de demanda, fez-se 
necessário o uso de modalidade mais célere de licitação. 
Ademais, a APPA informou que está adotando as medidas necessárias para 

correção e adequação de seus Termos de Referência.  

Encaminhamento Monitoramento das ações adotadas 

4.1.4 Edital de Pregão Presencial n° 14/2018 

AF 01 UTILIZAÇÃO INJUSTIFICADA DO PREGÃO PRESENCIAL 

Condição Na fiscalização do Edital de Licitação 14/2018, cujo objeto é a “contratação de 

empresa prestadora de serviços para o fornecimento de plataforma elevatória com 

operador, para apoio à manutenção civil e outros serviços congêneres em áreas 

do Porto de Paranaguá, de acordo com as normas vigentes” verificou-se que o 

certame foi realizado na modalidade “Pregão Presencial” sem que houvesse 

justificativa para tal. 

Evidências Edital nº. 14/2018 
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AF 01 UTILIZAÇÃO INJUSTIFICADA DO PREGÃO PRESENCIAL 

Critério e Fonte 

de Critério 

Ofício 266/17- 4ª ICE e61/18-4º ICE. 
Decreto Estadual n° 33 de 2015. 
Princípio da motivação. 

Causa Possível direcionamento da licitação 

Efeito Possível falha na fase interna da licitação. 
Possível direcionamento na licitação para fornecedores locais. 
Possível restrição ao certame. 

Advertência Com base no artigo 4°, inciso I, IN. 122/16 TCEPR, fica advertida a APPA para 

justificar no processo licitatório a utilização de Pregão Presencial para a aquisição 

de bens e serviços comuns. 

Comentários do 

Gestor 

Em resposta, a APPA informou que a utilização do Pregão Presencial foi 
devidamente justificada no processo administrativo.  
Justificou-se a modalidade de licitação escolhida com base na necessidade de 

permanência da plataforma elevatória nas dependências da APPA durante toda a 

vigência do contrato. Ademais, quando solicitada sua presença, o Operador da 

plataforma terá 48 horas para atender ao chamado da Administração. 

Encaminhamento Monitoramento das ações adotadas 

 

AF 02 VEDAÇÃO INJUSTIFICADA DE PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO DE 

EMPRESAS 

Condição Na fiscalização do Edital de Licitação 14/2018, cujo objeto é a “contratação de 

empresa prestadora de serviços para o fornecimento de plataforma elevatória com 

a participação de empresas consorciadas sem haver justificativa operador, para 

apoio à manutenção civil e outros serviços congêneres em áreas do Porto de 

Paranaguá, de acordo com as normas vigentes” verificou-se que a APPA vedou a 

participação de empresas consorciadas sem haver justificativa de tal vedação no 

Edital ou no processo administrativo. 

Evidências Item 6.4.1 do Edital 

Critério e Fonte 

de Critério 

Lei nº 8666/93, art.3º, § 1º, inciso I; 
Lei Estadual nº 15.608/07, art. 51. 
TCE/PR – Acórdão nº 4663/16 - P12; 
TCU – Acórdão nº 2831/2012- TCU- P13. 

Causa Possível falha na fase interna da licitação. 

Possível cópia de minuta de edital.  

                                                           
12 Representação da Lei n.º 8.666/1993 – Concorrência Pública – Prestação de serviços de coleta, transporte, transbordo, 
tratamento, disposição final de resíduos domiciliares e de saúde diversos, desobstrução mecanizada de bocas de lobo e 
hidrojateamento de galerias – Supostas irregularidades: (i) não fracionamento do objeto (lote único); (ii) proibição de participação 
de empresas reunidas em consórcio; (iii) inversão nas exigências de atestados de capacidade técnico-operacional e profissional; 
(iv) comprovação de experiência anterior em parcelas não relevantes e de valor não significativo; (v) impossibilidade de exigência 
de apresentação de licenças de operação na fase de habilitação e inexistência de imposição legal de licença de operação para 
coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos – Pela procedência parcial – Determinações e Recomendações. 
13 Representação com pedido de cautelar. Possíveis irregularidades em licitação para construção, recuperação e alargamento de 
pontos rodoviárias na BR 429/RO. Acatamento das justificativas apresentadas pelo DNIT. Indeferimento da cautelar. Necessidade 
de apresentação de justificativas técnicas e econômicas mais robustas quando da inadmissão de consórcio de empresa. Procedência 
parcial. Ciência à autarquia 
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AF 02 VEDAÇÃO INJUSTIFICADA DE PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO DE 

EMPRESAS 

Efeito Risco de violação ao caráter competitivo da licitação 

Comentários dos 

técnicos 

Haja vista a verificação deste achado em vários editais, foi conversado com a 

pregoeira, Maria Augusta, no dia 04/04/2018, sobre a necessidade de constar no 

processo administrativo as motivações das decisões. A pregoeira informou que a 

APPA realizou levantamento doutrinário e normativo sobre o tema e que chegaram 

à conclusão técnica acerca da pertinência da vedação à participação de consórcios 

e tal análise será incluída nos autos do processo administrativo. 

Advertência Com base no artigo 4º, inciso I, IN. 122/16 TCEPR, fica advertida a APPA para se 

abster de vedar a participação de empresas em consórcio ou para fazer a devida 

justificativa nos autos do processo administrativo licitatório dos critérios técnicos, 

econômicos ou operacionais que determinam a vedação. 

Comentários do 

Gestor 

Segundo entendimento da APPA, a vedação a participação de consórcios não 
trouxe prejuízo ao processo, visto que não houve qualquer tipo de restrição à 
participação.  Ademais, a decisão a respeito da participação de consórcios no 
certame possui caráter discricionário, segundo o art. 33 da LGL.  
Aduz ainda que a participação de empresas consorciadas visa o aumento da 
competitividade em Editais cujo objeto é extremamente complexo, tendo em vista 
que a complexidade poderia impedir determinadas empresas de participarem de 
forma isolada do certame.   
No Edital em questão, não restou caracterizada a restrição da competitividade, 

complexidade ou oneração que a ausência da participação de consórcios poderia 

trazer ao pregão.  

Encaminhamento Monitoramento das ações adotadas 

 

AF 03 EXIGÊNCIA INDEVIDA DE CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO MÍNIMO 

Condição Na fiscalização do Edital de Licitação 14/2018, cujo objeto é a “contratação de 

empresa prestadora de serviços para o fornecimento de plataforma elevatória com 

operador, para apoio à manutenção civil e outros serviços congêneres em áreas 

do Porto de Paranaguá, de acordo com as normas vigentes” verificou-se que 

houve exigência de capital social integralizado para fins de qualificação 

econômico-financeira. 

Evidências Item 10.2.7 do Edital 

Critério e Fonte 

de Critério 

Art. 37, XXI da Constituição Federal; 

Art. 31, §2° da Lei nº 8666/93; 

Art. 77, § 2º da Lei Estadual nº15.608/07; 

TCU, Acórdão 170/2007-P14; 

                                                           
14 REPRESENTAÇÃO. CONVÊNIO. RECURSOS FEDERAIS. LICITAÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL DE MAGÉ. EXPEDIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR SUSPENDENDO O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. RESTRIÇÃO 
AO CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME. PRONUNCIAMENTO DO CISBAF E DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO. 
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO PARA ANULAÇÃO DO EDITAL E DOS DEMAIS ATOS DECORRENTES. 
DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA AOS INTERESSADOS. ARQUIVAMENTO. 1. É competência constitucional do TCU fiscalizar a 
aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a 
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AF 03 EXIGÊNCIA INDEVIDA DE CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO MÍNIMO 

TCE/PR, Acórdão 5010/2015-P15 

Causa Possível falha na fase interna da licitação. 

Efeito Risco de redução da competitividade; 

Risco de representações, perante o TCE, ou ações judiciais. 

Comentários dos 

técnicos 

Haja vista a verificação deste achado em vários editais, foi conversado com a 

pregoeira, Maria Augusta, no dia 04/04/2018, por telefone, sobre a exigência de 

capital social integralizado mínimo. A preocupação da APPA, ao fazer a exigência, 

foi conseguir contratar empresas que possuam capacidade de arcar com suas 

obrigações, já que uma empresa com capital subscrito teria menor disponibilidade 

patrimonial que uma empresa que tivesse uma capital social integralizado maior. 

Foi orientado que, em entendendo a APPA, que há motivos para tal exigência, que 

seja aposta a fundamentação no processo administrativo e, tendo em vista as 

decisões do TCEPR sobre o tema, que seja proposto procedimento de consulta 

sobre o tema para se buscar uma pacificação na interpretação do tema e/ou 

modificação dos entendimentos da Corte. 

Advertência Com base no artigo 4º, inciso I, IN. 122/16 TCEPR, fica a APPA advertida para se 

abster de exigir capital social integralizado em seus editais de licitação ou, aponha 

nos autos do processo administrativo a justificativa para tal exigência e proponha 

procedimento de consulta ao TCE/PR. 

Comentários do 

Gestor 

De acordo com a APPA, a exigência de capital social integralizado visa garantir 

que o licitante possui condições de arcar com a execução do contrato futuramente.  

No entendimento da Administração, a parte não integralizada do capital social não 

reflete a real condição financeira da empresa, visto que é mera expectativa 

patrimonial. Dessa forma, a idoneidade financeira da licitante deve ser auferida 

com base em valores concretos. 

Encaminhamento Monitoramento das ações adotadas 

 

                                                           
Estado, ao Distrito Federal ou a Município. 2. Exigir-se comprovação de capacidade técnica para parcelas da obra que não se 
afiguram como sendo de relevância técnica e financeira, além de restringir a competitividade do certame, constitui-se em clara afronta 
ao estabelecido pelo art. 30 da Lei 8.666/93 e vai de encontro ao disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal. 3. A 
inadequação das exigências editalícias relacionadas à avaliação de capacidade técnica, que atentam contra o princípio da isonomia, 
da legalidade, da competitividade e da razoabilidade, insculpidos no art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e no art. 3º, 
caput e § 1º, inciso I, da Lei de Licitações e Contratos, conduz à anulação do procedimento licitatório. 
15 REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/93 – IRREGULARIDADES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – EXIGÊNCIA DE 
REGISTRO DE PRODUTO INCOMPATÍVEL COM O OBJETO DA LICITAÇÃO – SUPRESSÃO DA EXIGÊNCIA PELA 
ADMINISTRAÇÃO, APÓS A APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E DE QUESTIONAMENTO EM RELAÇÃO AO EDITAL – PERDA 
DO OBJETO – EXIGÊNCIA DE BALANÇO PATRIMONIAL E DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO 
SOCIAL CONCOMITANTEMENTE COM A EXIGÊNCIA DE CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMPROCEDÊNCIA – 
RECOMENDAÇÃO EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO, AINDA QUE DE 
FORMA ISOLADA, SEM APLICAÇÃO DE SANÇÃO, VEZ QUE A QUESTÃO NÃO FOI OBJETO DE CONTRADITÓRIO 
ESPECÍFICO. 1. É regular, para fins de qualificação econômico-financeira, a exigência concomitante de balanço patrimonial e de 
capital social mínimo, a teor do prescrito no art. 31, I e §2º, da Lei n. 8.666/93. 2. Não é lícita a exigência de capital social integralizado, 
pois consoante o art. 31, §§2º e 3º, da Lei n. 8.666/93, a referida exigência limita-se ao “capital mínimo”, não diferenciando a norma 
entre o capital social integralizado ou a integralizar. 3. Improcedência e recomendação. 
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AF 04 VIOLAÇÃO AO DIREITO DE APRESENTAR REGULARIDADE TRABALHISTA 

TARDIA A MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

Condição Na fiscalização do Edital de Licitação 14/2018, cujo objeto é a “contratação de 

empresa prestadora de serviços para o fornecimento de plataforma elevatória com 

operador, para apoio à manutenção civil e outros serviços congêneres em áreas 

do Porto de Paranaguá, de acordo com as normas vigentes” verificou-se que não 

foi permitida a comprovação de regularidade trabalhista tardia para 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

Evidências Os itens 13.5 e 13.6 do Edital permitiram apenas a comprovação tardia da 
regularidade fiscal, permanecendo omissos quanto à regularidade trabalhista 
tardia. A Lei Complementar 155/2016 alterou o Estatuo da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte, de forma que equiparou a regularidade trabalhista à 
fiscal. Por conseguinte, a partir de 1° de janeiro de 2018, data da entrada em vigor 
do dispositivo, ambas podem ser exigidas apenas para efeito de assinatura do 
contrato. 

Critério e Fonte 

de Critério 

Arts. 42 e 43, §1° da LC 123/06; 

Art. 1° da LC 155/2016. 

Causa Possível inobservância das alterações produzidas pela Lei Complementar 

155/2016.  

Efeito Redução da competitividade; 

Risco de representações, perante o TCE, ou ações judiciais. 

Advertência Com base no artigo 4º, inciso I, IN. 122/16 TCEPR, fica a APPA advertida para 

garantir o direito de regularização trabalhista tardia às micro e pequenas 

empresas. 

Comentários em 

fiscalizações 

anteriores 

Através do ofício nº. 239/2018-APPA, foi informado que houve desencontro na 

atualização do texto da Minuta de Editais que tiveram início em 2017 e abertura da 

licitação em 2018, uma vez que a nova regra da regularidade trabalhista tardia 

entrou em vigor apenas em 1º de janeiro de 2018; bem como informaram que já 

adotaram medidas internas para correção e adequação das minutas dos Editais. 

Comentários do 

Gestor 

Em que pese não conste no Edital a possibilidade de a licitante apresentar 

regularidade trabalhista tardia, não houve, pela APPA, vedação a sua 

apresentação. A falha se deu, como previsto por esta Inspetoria e como informado 

pelo DER em fiscalizações anteriores, em razão da não atualização da Minuta de 

Edital com as alterações produzidas pela Lei Complementar n°155/2016, a qual 

entrou em vigor em janeiro de 2018. 

Encaminhamento Monitoramento das ações adotadas 

 

AF 05 EXIGÊNCIA ILEGAL DE DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DO 

EQUIPAMENTO 

Condição Na fiscalização do Edital de Licitação 14/2018, cujo objeto é a “contratação de 

empresa prestadora de serviços para o fornecimento de plataforma elevatória com 

operador, para apoio à manutenção civil e outros serviços congêneres em áreas 
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AF 05 EXIGÊNCIA ILEGAL DE DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DO 

EQUIPAMENTO 

do Porto de Paranaguá, de acordo com as normas vigentes” verificou-se que a 

APPA exigiu a declaração de que a empresa possui, na data prevista para a 

entrega da proposta, a propriedade da plataforma elevatória. 

Evidências O item 10.2.10.b) exigiu, como requisito para qualificação técnica, declaração de 
que a licitante possui, na data prevista para a entrega da proposta, a propriedade 
do equipamento.  

Critério e Fonte 

de Critério 

Art. 30, §6°, da Lei 8.666/93 

STJ - REsp: 622717 RJ 2004/0008148-116 

Súmula n°272/2012-TCU17 

Causa Possível falha na fase interna; 

Efeito Risco de direcionamento; 

Risco de representações, perante o TCE, ou ações judiciais. 

Advertência Com base no artigo 4º, inciso I, IN. 122/16 TCEPR, fica a APPA advertida para se 

abster de exigir a propriedade do equipamento licitado para fins de habilitação. 

Comentários do 

Gestor 

Segundo entendimento da APPA, a exigência de propriedade do objeto reside na 

natureza dos serviços prestados, os quais exigem que a plataforma elevatória 

permaneça em tempo integral na Administração tendo em vista que são contínuos.  

Encaminhamento Monitoramento das ações adotadas 

 

4.1.5 Edital de Pregão Presencial n° 17/2018 

AF 01 VEDAÇÃO INJUSTIFICADA DE PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO DE 

EMPRESAS 

Condição Na fiscalização do Edital de Licitação nº. 17/2018, cujo objeto é a “aquisição 

ordinária de calçados e capacetes de segurança para uso dos componentes da 

UASP - Unidade Administrativa de Segurança Portuária da APPA” verificou-se que 

                                                           
16 PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO 
(LEI 1.533/51, ART. 1º). CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LICITAÇÃO. RESTRIÇÃO EDITALÍCIA RELATIVA À LOCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES 
DOS LICITANTES. ILEGALIDADE (LEI 8.666/93, ART. 30, § 6º). PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. DOUTRINA. 
PRECEDENTES. 1. O julgamento da alegada violação do art. 1º da Lei 1.533/51 – para se verificar a existência ou não de direito 
líquido e certo amparado por ação mandamental –, bem como a análise da necessidade de perícia técnica e, consequentemente, 
da ocorrência de cerceamento de defesa, pressupõem, necessariamente, o reexame do contexto fático-probatório, atividade 
cognitiva vedada nesta instância especial (Súmula 7/STJ). 2. No ordenamento jurídico em vigor, a contratação de obras, serviços, 
compras e alienações, no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e entidades da 
administração pública indireta, está subordinada ao princípio constitucional da obrigatoriedade da licitação pública, no escopo de 
assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes e a seleção da proposta mais vantajosa (CF/88, art. 37, XXI; Lei 
8.666/93, arts. 1º, 2º e 3º). 3. A Lei 8.666/93, na seção que trata da habilitação dos licitantes interessados, veda exigências 
relativas à propriedade e localização prévia de instalações, máquinas, equipamentos e pessoal técnico (art. 30, § 6º) . O 
fundamento dessa vedação repousa nos princípios da isonomia e da impessoalidade. 4. A restrição editalícia (exigência de 
disponibilidade de usina de asfalto localizada no raio de até 80 km do centro geométrico da obra) é manifestamente ilegal porque 
frustra o caráter competitivo do certame, ou seja, restringe a disputa às empresas situadas nas mediações da obra. 5. Recurso 
especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. 
17 “No edital de licitação, é vedada a inclusão de exigências de habilitação e de quesitos de pontuação técnica para cujo atendimento 
os licitantes tenham de incorrer em custos que não sejam necessários anteriormente à celebração do contrato.” 
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AF 01 VEDAÇÃO INJUSTIFICADA DE PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO DE 

EMPRESAS 

o órgão vedou a participação de empresas consorciadas sem haver justificativa de 

tal vedação no Edital ou no processo administrativo. 

Evidências Item 6.4.1 do Edital 

Critério e Fonte 

de Critério 

Lei nº 8666/93, art.3º, § 1º, inciso I; 
Lei Estadual nº 15.608/07, art. 51. 
TCE/PR – Acórdão nº 4663/16 - P18; 
TCU – Acórdão nº 2831/2012- TCU- P19. 

Causa Possível falha na fase interna da licitação. 

Possível cópia de minuta de edital. 

Efeito Risco de violação ao caráter competitivo da licitação 

Comentários dos 

técnicos 

Haja vista a verificação deste achado em vários editais, foi conversado com a 

pregoeira, Maria Augusta, no dia 04/04/2018, sobre a necessidade de constar no 

processo administrativo as motivações das decisões. A pregoeira informou que a 

APPA realizou levantamento doutrinário e normativo sobre o tema e que chegaram 

à conclusão técnica acerca da pertinência da vedação à participação de consórcios 

e tal análise será incluída nos autos do processo administrativo. 

Comentários em 

fiscalizações 

anteriores 

Através do ofício nº. 239/2018-APPA, a entidade arguiu que a vedação à 

participação de consórcios não trouxe prejuízo ao processo, visto que não houve 

qualquer tipo de restrição à participação; que a participação de empresas 

consorciadas visa o aumento da competitividade em Editais cujo objeto é 

extremamente complexo, tendo em vista que a complexidade poderia impedir 

determinadas empresas de participarem de forma isolada do certame. E, que no 

Edital em questão, não restou caracterizada a complexidade dos objetos, os quais, 

segundo a APPA, podem ser consideradas “itens de mesa”, razão pela qual não 

havia recomendação para a participação de consórcios. 

Advertência Com base no artigo 4º, inciso I, IN. 122/16 TCEPR, fica advertida a APPA para se 

abster de vedar a participação de empresas em consórcio ou para fazer a devida 

justificativa nos autos do processo administrativo licitatório dos critérios 

técnicos, econômicos ou operacionais que determinam a vedação. 

Comentários do 

Gestor 

A APPA reiterou os argumentos apresentados anteriormente, afirmando que a 

vedação a participação de consórcios não restringiu a competitividade na licitação 

em questão tendo em vista a grande quantidade de empresas participantes. 

                                                           
18 Representação da Lei n.º 8.666/1993 – Concorrência Pública – Prestação de serviços de coleta, transporte, transbordo, 
tratamento, disposição final de resíduos domiciliares e de saúde diversos, desobstrução mecanizada de bocas de lobo e 
hidrojateamento de galerias – Supostas irregularidades: (i) não fracionamento do objeto (lote único); (ii) proibição de participação 
de empresas reunidas em consórcio; (iii) inversão nas exigências de atestados de capacidade técnico-operacional e profissional; 
(iv) comprovação de experiência anterior em parcelas não relevantes e de valor não significativo; (v) impossibilidade de exigência 
de apresentação de licenças de operação na fase de habilitação e inexistência de imposição legal de licença de operação para 
coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos – Pela procedência parcial – Determinações e Recomendações. 
19 Representação com pedido de cautelar. Possíveis irregularidades em licitação para construção, recuperação e alargamento de 
pontos rodoviárias na BR 429/RO. Acatamento das justificativas apresentadas pelo DNIT. Indeferimento da cautelar. Necessidade 
de apresentação de justificativas técnicas e econômicas mais robustas quando da inadmissão de consórcio de empresa. Procedência 
parcial. Ciência à autarquia 
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AF 01 VEDAÇÃO INJUSTIFICADA DE PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO DE 

EMPRESAS 

Encaminhamento Monitoramento das ações adotadas 

 

AF 02 EXIGÊNCIA EXCESSIVA DE DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO (CATÁLOGO 

DOS PRODUTOS COTADOS) 

Condição Na fiscalização do Edital n° 08/2018, cujo objeto é a “aquisição ordinária de 

calçados e capacetes de segurança para uso dos componentes da UASP - 

Unidade Administrativa de Segurança Portuária da APPA” verificou-se que a APPA 

exigiu a apresentação de catálogo dos produtos cotados, nos termos das 

especificações do Termo de Referência, para fins de habilitação – qualificação 

técnica. 

Evidências Item 13.1.9.a) do Edital 

Critério e Fonte 

de Critério 

Lei nº. 8.666/93, arts. 27 a 31; 
Lei n° 10.520/2002, art. 3°, II; 
TCE/PR – Acórdão n° 11187/17-P20      
TCE/PR – Acordão n° 4934/14 - P21             

Causa Possível interpretação errônea da legislação. 

Efeito Risco à APPA de que eventual desclassificação pela não apresentação do 

catálogo dos produtos possa ser questionada judicialmente ou em sede de controle 

externo, incorrendo-se no risco de anulação dos atos decisórios, atraso no 

andamento da licitação e, até mesmo, risco de anulação de todo o procedimento. 

Comentários em 

fiscalizações 

anteriores 

Através do ofício nº. 239/2018-APPA, a entidade entendeu que poderia exigir o 

catálogo na fase de habilitação baseado na vinculação ao instrumento 

convocatório, que a exigência teve caráter complementar e de cunho técnico para 

auxiliar na análise das especificações técnicas. 

Advertência Com base no artigo 4º, inciso I, IN. 122/16 TCEPR, fica a APPA advertida para 

não exigir, como requisito de habilitação, a apresentação documentos além do 

rol dos arts. 27 a 31 da Lei 8666/1993, tal como o catálogo dos produtos cotados 

exigido no Edital fiscalizado. 

Comentários do 

Gestor 

A APPA reiterou os argumentos apresentados anteriormente, afirmando que a 

solicitação de catálogo é pautada no princípio da vinculação das partes às normas 

do Edital. O catálogo seria instrumento necessário para o licitante verificar a 

adequação dos produtos ofertados aos critérios estabelecidos no certame. A não 

observância das regras fixadas no Edital poderia tornar o procedimento inválido e 

suscetível a revisão pelo judiciário.  

                                                           
20 Representação da Lei n.º 8.666/1993. Pregão Presencial. Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores novos. Produtos de 
fabricação nacional. Requisito de habilitação de qualificação técnica não previsto em lei. Violação à lei de licitações. Inexistência de 
prejuízo ao erário. Procedência com expedição de recomendações. 
21 Representação da Lei nº 8.666/1993 – Pregão Presencial – Aquisição de pneumáticos, com certificação no INMETRO, para atender 
a frota de veículos pertencentes ao município – Insurgência contra as seguintes exigências de habilitação quanto à qualificação 
técnica: (i) declaração do fabricante de que o produto é homologado por montadoras instaladas no Brasil, citando os nomes das 
montadoras, contando com, no mínimo, uma montadora de veículos nacionais; e (ii) declaração de associação junto a ANIP – 
Procedência – Violação à Lei de Licitações – Restrição da competividade do certame – Requisito de habilitação de qualificação 
técnica não previsto em lei – Inexistência de má-fé – Expedição de recomendações. 
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AF 02 EXIGÊNCIA EXCESSIVA DE DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO (CATÁLOGO 

DOS PRODUTOS COTADOS) 

A exigência de catálogo, no caso em apreço, teve como finalidade facilitar a 

avaliação dos produtos, os quais não podem ser julgados apenas em relação à 

marca e modelo. 

Encaminhamento Monitoramento das ações adotadas 

 

AF 03 EXIGÊNCIA INDEVIDA DE CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO MÍNIMO PARA 

FINS DE HABILITAÇÃO 

Condição Na fiscalização do Edital n° 08/2018, cujo objeto é a “aquisição ordinária de 

calçados e capacetes de segurança para uso dos componentes da UASP - 

Unidade Administrativa de Segurança Portuária da APPA” verificou-se que houve 

exigência de capital social integralizado mínimo. 

Evidências Item 13.1.7 do Edital 

Critério e Fonte 

de Critério 

Art. 37, XXI da Constituição Federal; 

Art. 31, §2° da Lei nº 8666/93; 

Art. 77, § 2º da Lei Estadual nº15.608/07; 

TCU, Acórdão 170/2007-P22; 

TCE/PR, Acórdão 5010/2015-P23 

Causa Indício de ineficiência na fase interna da licitação, haja vista que a falta de 

fundamentação no processo é reiterada. 

Efeito Redução da competitividade, dando margem a eventual fraude; 

Risco de representações, perante o TCE, ou ações judiciais. 

                                                           
22 REPRESENTAÇÃO. CONVÊNIO. RECURSOS FEDERAIS. LICITAÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL DE MAGÉ. EXPEDIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR SUSPENDENDO O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. RESTRIÇÃO 
AO CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME. PRONUNCIAMENTO DO CISBAF E DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO. 
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO PARA ANULAÇÃO DO EDITAL E DOS DEMAIS ATOS DECORRENTES. 
DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA AOS INTERESSADOS. ARQUIVAMENTO. 1. É competência constitucional do TCU fiscalizar a 
aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a 
Estado, ao Distrito Federal ou a Município. 2. Exigir-se comprovação de capacidade técnica para parcelas da obra que não se 
afiguram como sendo de relevância técnica e financeira, além de restringir a competitividade do certame, constitui-se em clara afronta 
ao estabelecido pelo art. 30 da Lei 8.666/93 e vai de encontro ao disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal. 3. A 
inadequação das exigências editalícias relacionadas à avaliação de capacidade técnica, que atentam contra o princípio da isonomia, 
da legalidade, da competitividade e da razoabilidade, insculpidos no art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e no art. 3º, 
caput e § 1º, inciso I, da Lei de Licitações e Contratos, conduz à anulação do procedimento licitatório. 
23 REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/93 – IRREGULARIDADES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – EXIGÊNCIA DE 
REGISTRO DE PRODUTO INCOMPATÍVEL COM O OBJETO DA LICITAÇÃO – SUPRESSÃO DA EXIGÊNCIA PELA 
ADMINISTRAÇÃO, APÓS A APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E DE QUESTIONAMENTO EM RELAÇÃO AO EDITAL – PERDA 
DO OBJETO – EXIGÊNCIA DE BALANÇO PATRIMONIAL E DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO 
SOCIAL CONCOMITANTEMENTE COM A EXIGÊNCIA DE CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMPROCEDÊNCIA – 
RECOMENDAÇÃO EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO, AINDA QUE DE 
FORMA ISOLADA, SEM APLICAÇÃO DE SANÇÃO, VEZ QUE A QUESTÃO NÃO FOI OBJETO DE CONTRADITÓRIO 
ESPECÍFICO. 1. É regular, para fins de qualificação econômico-financeira, a exigência concomitante de balanço patrimonial e de 
capital social mínimo, a teor do prescrito no art. 31, I e §2º, da Lei n. 8.666/93. 2. Não é lícita a exigência de capital social integralizado, 
pois consoante o art. 31, §§2º e 3º, da Lei n. 8.666/93, a referida exigência limita-se ao “capital mínimo”, não diferenciando a norma 
entre o capital social integralizado ou a integralizar. 3. Improcedência e recomendação. 
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AF 03 EXIGÊNCIA INDEVIDA DE CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO MÍNIMO PARA 

FINS DE HABILITAÇÃO 

Comentários dos 

técnicos 

Haja vista a verificação deste achado em vários editais, foi conversado com a 

pregoeira, Maria Augusta, no dia 04/04/2018, por telefone, sobre a exigência de 

capital social integralizado mínimo. A preocupação da APPA, ao fazer a exigência, 

foi conseguir contratar empresas que possuam capacidade de arcar com suas 

obrigações, já que uma empresa com capital subscrito teria menor disponibilidade 

patrimonial que uma empresa que tivesse uma capital social integralizado maior. 

Foi orientado que, em entendendo a APPA, que há motivos para tal exigência, que 

seja aposta a fundamentação no processo administrativo e, tendo em vista as 

decisões do TCEPR sobre o tema, que seja proposto procedimento de consulta 

sobre o tema para se buscar uma pacificação na interpretação do tema e/ou 

modificação dos entendimentos da Corte. 

Comentários em 

fiscalizações 

anteriores 

Através do ofício nº. 239/2018-APPA, a entidade defendeu a exigência como forma 

de aferir a idoneidade econômico-financeira da empresa licitante e com base no 

artigo 31, §2º da Lei nº. 8.666/93. 

Advertência Com base no artigo 4º, inciso I, IN. 122/16 TCEPR, fica a APPA advertida para se 

abster de exigir capital social integralizado mínimo em seus editais de licitação.  

Comentários do 

Gestor 

No entendimento da APPA, conforme exposto anteriormente, a exigência de 

capital social integralizado visa garantir que o licitante possua condições de arcar 

com a execução do contrato futuramente.  De acordo com a Administração, a parte 

não integralizada do capital social não reflete a real condição financeira da 

empresa, visto que é mera expectativa patrimonial. Dessa forma, a idoneidade 

financeira da licitante deve ser auferida com base em valores concretos. 

Encaminhamento Monitoramento das ações adotadas 

 

AF 04 VIOLAÇÃO AO DIREITO DE APRESENTAR REGULARIDADE TRABALHISTA 

TARDIA A MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

Condição Na fiscalização do Edital n° 08/2018, cujo objeto é a “aquisição ordinária de 

calçados e capacetes de segurança para uso dos componentes da UASP - 

Unidade Administrativa de Segurança Portuária da APPA” verificou-se que não foi 

permitida a comprovação de regularidade trabalhista tardia para microempresas 

e empresas de pequeno porte. 

Evidências Os itens 15.9 e 15.10 do Edital permitiram apenas a comprovação tardia da 
regularidade fiscal, permanecendo omissos quanto à regularidade trabalhista 
tardia. A Lei Complementar 155/2016 alterou o Estatuo da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte, de forma que equiparou a regularidade trabalhista à 
fiscal. Por conseguinte, a partir de 1° de janeiro de 2018, data da entrada em vigor 
do dispositivo, ambas podem ser exigidas apenas para efeito de assinatura do 
contrato. 

Critério e Fonte 

de Critério 

Arts. 42 e 43, §1° da LC 123/06; 

Art. 1° da LC 155/2016. 
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AF 04 VIOLAÇÃO AO DIREITO DE APRESENTAR REGULARIDADE TRABALHISTA 

TARDIA A MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

Causa Possível inobservância das alterações produzidas pela Lei Complementar 

155/2016.  

Efeito Redução da competitividade; 

Risco de representações, perante o TCE, ou ações judiciais. 

Comentários em 

fiscalizações 

anteriores 

Através do ofício nº. 239/2018-APPA, foi informado que houve desencontro na 

atualização do texto da Minuta de Editais que tiveram início em 2017 e abertura da 

licitação em 2018, uma vez que a nova regra da regularidade trabalhista tardia 

entrou em vigor apenas em 1º de janeiro de 2018; bem como informaram que já 

adotaram medidas internas para correção e adequação das minutas dos Editais. 

Advertência Com base no artigo 4º, inciso I, IN. 122/16 TCEPR, fica a APPA advertida para 

garantir o direito de regularização trabalhista tardia às micro e pequenas 

empresas. 

Comentários do 

Gestor 

Em que pese não conste no Edital a possibilidade da licitante apresentar 

regularidade trabalhista tardia, não houve, pela APPA, vedação a sua 

apresentação. A falha se deu, como previsto por esta Inspetoria e como informado 

pela APPA em fiscalizações anteriores, em razão da não atualização da Minuta de 

Edital com as alterações produzidas pela Lei Complementar n°155/2016, a qual 

entrou em vigor em janeiro de 2018. 

  

Encaminhamento Monitoramento das ações adotadas 

 

AF 05 DA POSSÍVEL ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EXCESSIVA 

Condição Na fiscalização do Edital n° 08/2018, cujo objeto é a “aquisição ordinária de 

calçados e capacetes de segurança para uso dos componentes da UASP - 

Unidade Administrativa de Segurança Portuária da APPA” verificou-se o possível 

direcionamento do certame decorrente do detalhamento excessivo da 

especificação técnica dos equipamentos, que conduziria à contratação de 

fornecedores dos produtos de um único fabricante, sem justificativa no edital. 

Evidências O detalhamento dos itens 01 e 02 do Edital evidencia um possível direcionamento 

da licitação. Após a realização de pesquisa de mercado, verificou-se que as 

características exigidas no Edital para o item 01 fazem referência apenas a 

empresa Fujiwara:  

 O lote 02 do Edital de Pregão Presencial 106/2017, o qual previa exatamente os 
mesmos objetos do certame em questão, restou deserto.  

Critério e Fonte 

de Critério 

Lei 8666/93, art. 7°, I, §5°; 



  

26 

 

AF 05 DA POSSÍVEL ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EXCESSIVA 

TCU, Acórdão 1.861/2012 – 1ª Câmara24 

Causa Possível direcionamento para uma marca específica. 

Efeito Risco de direcionamento; 
Risco de licitação deserta, se considerar que o item integra um lote; 
Risco de representações, perante o TCE, ou ações judiciais; 

Advertência Com base no artigo 4º, inciso I, IN. 122/16 TCEPR, fica a APPA advertida para 

não utilizar especificação técnica que direcione para uma marca específica, ou se 

houver justificativa técnica, de garantia ou de padronização, que esta seja 

apontada no edital ou no processo administrativo. 

Comentários do 

Gestor 

De acordo com a APPA, o detalhamento dos itens 1 e 2 não teve como objetivo 

restringir a competição, mas sim o cumprimento das normas que regulam a 

qualidades dos EPI´s, bem como as recomendações do Ministério do Trabalho e 

Emprego.  

Encaminhamento Monitoramento das ações adotadas 

 

AF 06 ADJUDICAÇÃO INJUSTIFICADA EM LOTES DE CONTRATAÇÃO 

Condição Na fiscalização do Edital n° 08/2018, cujo objeto é a “aquisição ordinária de 

calçados e capacetes de segurança para uso dos componentes da UASP - 

Unidade Administrativa de Segurança Portuária da APPA” verificou-se que a APPA 

optou pela adjudicação do objeto em lote único de contratação. 

Evidências Conforme o Anexo II do Termo de Referência, a adjudicação do objeto foi feita em 
apenas 01 lote de contratação, o qual foi subdividido em 03 itens. 

                                                           
24 O estabelecimento de especificações técnicas idênticas às ofertadas por determinado fabricante, da que resultou a exclusão de 

todas as outras marcas do bem pretendido, sem justificativa consistente, configura afronta ao disposto no art. 15, § 7°, inciso I, da 

Lei nº 8.666/1993 

Representação acusou possíveis irregularidades no Pregão Presencial nº 28/2009, realizado pela Prefeitura de Coronel 
Sapucaia/MS, que teve por objeto a aquisição de uma patrulha mecanizada com recursos provenientes de contrato de repasse 
firmado com a Caixa Econômica Federal - CEF. Apontou-se, em especial, restrição ao caráter competitivo do certame, com violação 
ao art. 7º, § 5º, da Lei nº 8.666/1993, visto que as características e especificações do citado objeto impuseram a aquisição de trator 
da marca Valtra. Foram ouvidos em audiência o Prefeito e a pregoeira do certame. O auditor, ao examinar as razões de justificativas 
dos responsáveis, sugeriu fossem elas acatadas, em especial por terem as especificações do objeto sido endossadas pela CEF. O 
Diretor, com a anuência do titular da unidade técnica, porém, ao divergir desse entendimento, ressaltou que “as quinze especificações 
técnicas exigidas para o bem objeto do certame eram idênticas àquelas do bem ofertado pela empresa vencedora ...”. Tal 
detalhamento, sem justificativas técnicas para a exclusão de tratores de outros fabricantes, equivaleu, em concreto, à indicação de 
marca, o que afrontou o disposto no art. 15, § 7°, inciso I, da Lei nº 8.666/1993. O relator também entendeu que “a especificação do 
produto equivaleu à indicação de marca e não utilizou os termos referidos na jurisprudência do Tribunal (“ou similar”, “ou equivalente”, 
“ou de melhor qualidade”), de maneira a propiciar a participação de outras empresas na licitação”. Observou, também, que o plano 
de trabalho aprovado pela CEF fora “preenchido e assinado pelo próprio prefeito”. Em face desses elementos de convicção, o 
Tribunal, ao acolher proposta do relator, decidiu: a) aplicar a cada um dos citados responsáveis multa do art. 58, inciso II da Lei nº 
8.443/1992; b) instar a Prefeitura daquele município a, em futuras licitações para aquisições de bens, abster-se de formular 
especificações “que demonstrem preferência por marca, a não ser quando devidamente justificado por critérios técnicos ou 
expressamente indicativa da qualidade do material a ser adquirido, hipótese em que a descrição do item deverá ser acrescida de 
expressões como ‘ou similar’, ‘ou equivalente’, ‘ou de melhor qualidade’, devendo, nesse caso, o produto ser aceito de fato e sem 
restrições pela Administração, de modo a se coadunar com o disposto nos arts. 3°, § 1°, inciso I, e 15, § 7°, inciso I, da Lei nº 
8.666/1993” 
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AF 06 ADJUDICAÇÃO INJUSTIFICADA EM LOTES DE CONTRATAÇÃO 

Critério e Fonte 

de Critério 

Art. 39 da Lei Estadual nº. 10.508/200725 
Súmula 247 do Tribunal de Contas da União26. 

Causa Possível uso de minutas padrões de edital; 

Efeito Risco de se afastar concorrentes que comercializam apenas um dos itens do lote 

e que poderia ter ofertado descontos maiores no item. 

Advertência Com base no artigo 4º, inciso I, IN. 122/16 TCEPR, fica a APPA advertida para 

para que adote, na fase interna da licitação, nos processos administrativos, a 

justificativa técnica, econômica ou operacional para realizar a licitação por itens ou 

lotes de contratação e, na eventualidade de optar por lotes 

Comentários do 

Gestor 

De acordo com a APPA, o pregão em questão prevê a aquisição de equipamentos 

pertencentes a uma mesma categoria (equipamentos de proteção individual), os 

quais podem ser comercializados por uma mesma empresa. Dessa forma, entende 

que a reunião dos objetos em um mesmo lote visa evitar a oneração da 

administração e facilitar a seleção da proposta mais vantajosa.  

Encaminhamento Monitoramento das ações adotadas 

 

4.2 ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO (AF)  – LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

4.2.1 Concorrência Pública nº 122/2016 

 

Achados de auditoria constantes nos processos instaurados juntos ao Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná sob nº 418171/18 e 691129/18, respectivamente.  

ACHADO N° 01 – Ausência de documentação e motivação no procedimento administrativo das 

causas para realização de pesquisa de preços, em relação à determinados itens componentes 

da planilha de preços da Concorrência n° 122/16, com apenas um fornecedor.  

ACHADO N° 02 – Ausência de apresentação de metodologia – e documentação correlata - para 

definição de preço máximo de item componente da planilha de preços da Concorrência n° 

122/16. 

ACHADO Nº 03 – Projeto Básico Deficiente –Inexistência de normas adequadas de 

fiscalização e garantias adicionais, e cronograma físico inadequado. 

                                                           
25 Art. 39, Lei Estadual nº. 10.508/2007: “determina que “As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas 
em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor 
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade, sem perda da economia de escala”. 
26 “É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, 
serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de 
economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de 
capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades 
autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade”. 
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4.2.2 Concorrência Pública Internacional nº 02/2018 

 

AF 01 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL COM UTILIZAÇÃO DE 

CONCEITOS JURÍDICOS INDETERMINADOS E SEM IDENTIFICAÇÃO 

OBJETIVA DOS PARÂMETROS A SEREM DEMONSTRADOS PELOS 

LICITANTES 

Condição A alínea “f”, do subitem 6.8.1, do Edital de Concorrência Pública Internacional nº 02/2018, 
tem a seguinte redação: 

 

“f. Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, indicando a 
licitante como executora de Obra de Dragagem, já finalizada, com Draga 
Autotransportadora de Sucção e Arrasto (TSHD) e Draga Mecânica, que somados possam 
se equivaler às dimensões do objeto desta licitação, podendo ser apresentado mais de 
1 atestado, devidamente vinculado à Certidão de Acervo Técnico, registrada no CREA, pelo 
profissional que atuou como responsável técnico pela obra/serviço. No atestado 
apresentado deverão estar explícitos, não se limitando a: nome, CNPJ e endereço da 
empresa que está fornecendo o atestado; A especificação dos serviços executados; e 
tempo de duração do contrato;” 

 

Ocorre que, não há a previsão de parâmetros objetivos para definir o que se configuraria 

em dimensões equivalentes às do objeto da licitação. Sendo certo, que na visão desta 4ª 

Inspetoria, não há possibilidade de se exigir experiência nas mesmas dimensões das 

previstas no instrumento convocatório. 

Evidências Edital de Concorrência Pública nº 02/18-APPA, publicado no portal “Compras 
Paraná” em 13/04/2018. 

Cópia do procedimento administrativo encaminhado pela APPA de nº 14.702.208-
5 

Ofício n° 362/18-APPA/EP de 10/05/2018, encaminhado pela APPA a este TCE-
PR, em resposta ao Ofício n° 82/18, da 4ª Inspetoria de Controle Externo. 

Critério e Fonte 

de Critério 

Critério. 

- As exigências de qualificação técnico-operacional devem conter parâmetros objetivos para aferição 
dos critérios de aceitabilidade que serão levados em consideração quando do julgamento da fase de 
habilitação do certame. 

 

Fonte do critério. 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:   (...) 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão 
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação 
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (Grifei)  

 

Lei n° 8.666/93: 

Art. 3° A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção 
da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos.  

(...) 

§ 1o É vedado aos agentes públicos: 

I- admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e 
estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes 
ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 
ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991 

Art. 30 - A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
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AF 01 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL COM UTILIZAÇÃO DE 

CONCEITOS JURÍDICOS INDETERMINADOS E SEM IDENTIFICAÇÃO 

OBJETIVA DOS PARÂMETROS A SEREM DEMONSTRADOS PELOS 

LICITANTES 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, 
bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos; 

(...) 

§3º. Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou 
serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 

§4º. Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita 
através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado (sem grifos no 
original). (Grifei)   

 

Lei 15.608/2007: 

 

Art. 76. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á: 

§ 1º. No caso das licitações pertinentes a obras e serviços, a comprovação da aptidão referida no 
inciso II deste artigo será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, suficientes para comprovar 
a aptidão do licitante. 

§ 2º. A exigência relativa à capacitação técnica limitar-se-á, alternativa ou conjuntamente, à 
apresentação pelo licitante de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço 
de características semelhantes às do objeto da licitação, limitadas estas exclusivamente às 
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. (Grifei) 

 

Acórdão nº 7.494/2010- 1ª Câmara – Tribunal de Contas da União. 

Assunto: LICITAÇÕES. DOU de 22.11.2010, S. 1, p. 112. Ementa: alerta à Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES) quanto à impropriedade caracterizada por elaborar edital de licitação com 
cláusula que apresenta exigência comprobatória de capacidade técnico-operacional sem especificar 
objetivamente os critérios de aceitabilidade, conferindo subjetividade à forma de comprovação 
do requisito exigido, tornando obscura a análise dos documentos comprobatórios, decorrente do 
descumprimento do art. 30, § 1º da Lei nº 8.666/1993 (item 1.6.5, TC-022.222/2010-3). (Grifei) 

 

SÚMULA Nº 263 – TCU  

“Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, 
simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é 
legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com 
características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a 
complexidade do objeto a ser executado” 

Causa Exegese equivocada dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, bem 

como da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, regentes do assunto 

(qualificação técnico operacional). 

Efeito – Violação aos mandamentos constitucionais e infraconstitucionais e vasta 
jurisprudência regente do assunto (qualificação técnico-operacional).  

– Cláusula do edital que permite a análise subjetiva da aferição da habilitação (ou 

não) de licitantes, ocasionando potencial prejuízo ao princípio constitucional da 

impessoalidade, ao princípio do julgamento objetivo, além de possibilitar eventual 

prejuízo à competitividade caracterizado pelo afastamento de licitantes 

possivelmente aptas a executar o contrato. 

Recomendações Destarte, esta 4ª Inspetoria de Controle Externo, sugere que o gestor da 

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina/APPA, nos termos do inciso 

XXI do art. 37 da CRFB/88, art.3°, § 1º, inciso I da Lei n° 8.666/93, art. 30, incs. I 

e II, c/c §§ 3º e 4º, da Lei 8.666/93, art. 76, inciso II, c/c § 1º e § 2º Lei 15.608/2007, 

adote medidas administrativas para evitar a inclusão de cláusulas, nos editais de 
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AF 01 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL COM UTILIZAÇÃO DE 

CONCEITOS JURÍDICOS INDETERMINADOS E SEM IDENTIFICAÇÃO 

OBJETIVA DOS PARÂMETROS A SEREM DEMONSTRADOS PELOS 

LICITANTES 

licitação da entidade, inclusive no edital nº 02/2018, Concorrência Pública 

Internacional, Dragagem de Manutenção Continuada que careçam de parâmetros 

objetivos para definir seus critérios de aferição e cumprimento. 

Comentários do 

Auditado 

O ponto foi corrigido na republicação do Edital em 01/08/2018. 

Proposta de 

Encaminhamento 

Monitoramento das recomendações propostas.  

 

AF 02 DA EXIGÊNCIA DE CARTA DE PROPRIETÁRIO OU DE DECLARAÇÃO DE 

DISPONIBILIDADE COMERCIAL DOS EQUIPAMENTOS COMO REQUISITO 

DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Condição Exigência de documento sem amparo legal. A exigência consta da alínea “c”, do 
subitem 6.8.1, do Edital do edital nº 02/2018, Concorrência Pública Internacional 
que trata da qualificação técnico-operacional,  que tem a seguinte redação: 

 

“c. Essa declaração deverá ser acompanhada de carta do proprietário da(s) 
draga(s) ou detentor da disponibilidade comercial da draga, atestando que 
esse(s) equipamento(s) será(ão) disponibilizado(s) para a Licitante durante o 
período de execução dos serviços objetos desta licitação (modelo 10);” (Grifei) 

Evidências Edital de Concorrência Pública nº 02/18-APPA publicado no portal “Compras 
Paraná” em 13/04/2018. 

Cópia do procedimento administrativo encaminhado pela APPA de nº 14.702.208-
5 

Ofício n° 362/18, encaminhado pela APPA a este TCE-PR, em resposta ao Ofício 
n° 82/18, da 4ª Inspetoria de Controle Externo. 

Critério e Fonte 

de Critério 

Critério. 

 – Não há amparo na legislação para exigência de documentos que atestam compromissos 
futuros entre terceiro (não participante da licitação) e licitante, como declaração do 
fabricante, carta de solidariedade, carta do proprietário (ou detentor da disponibilidade 
comercial) e afins. 

 

Fontes do critério. 

 

Constituição Federal: 

 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:   (...) 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, 
o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” (g.n.) 
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Lei n° 8.666/93: 

 

“Art. 3° A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

§ 1o  É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições 
que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos 
casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos 
§§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (...)  grifei.        

Art. 27.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, 
documentação relativa a: 

I - habilitação jurídica; 

II - qualificação técnica; 

III - qualificação econômico-financeira; 

IV - regularidade fiscal. 

IV – regularidade fiscal e trabalhista;            

V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal. (...) 

 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: (...) 

§ 5o É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de 
tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas 
nesta Lei, que inibam a participação na licitação.   

§ 6o As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, 
equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o 
cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de relação 
explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada 
as exigências de propriedade e de localização prévia.” (g.n.) 

 

Lei 15.608/2007: 

 

“Art. 73. Para a habilitação nas licitações será exigida dos interessados, exclusivamente, 
documentação relativa: 

I - à habilitação jurídica; 

II - à qualificação técnica; 

III - à qualificação econômico-financeira; 

IV - à regularidade fiscal; e 

V - ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.” 

 

Acórdão 1805/2015-Plenário, TC 008.137/2015-3, relator Ministro-Substituto Weder de 
Oliveira, 22.7.2015. (g.n.) – Informativo de Licitações e Contratos nº 252/15: 

Representação formulada por sociedade empresária apontara suposta irregularidade em 
pregão presencial, promovido pela Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo 
(Cremesp), para a prestação de serviços de impressão e reprografia corporativa, 
englobando fornecimento de equipamentos, instalação e configuração, serviços de 
manutenção, peças de reposição e materiais de consumo. Alegara a representante, em 
síntese, a existência de cláusula restritiva consubstanciada na exigência de "apresentação 
de declaração do fabricante dos equipamentos ofertados na proposta comercial, que 
comprove expressamente que a licitante pode comercializar e fornecer peças e insumos, 
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além de prestar assistência técnica destes equipamentos". Realizadas as oitivas 
regimentais, após a suspensão cautelar do certame, o Cremesp informou que a referida 
exigência "atenderia ao princípio da padronização e qualidade" e evitaria "o fornecimento 
de peças, insumos e suprimentos 'genéricos ou piratas'", comprovando "que a contratada 
tem condições de treinamento técnico para prestar a assistência técnica corretiva e 
preventiva nos equipamentos". Ao analisar o caso, o relator rebateu as justificativas do 
Conselho, destacando que, conforme a jurisprudência do Tribunal, "a exigência de 
declaração do fabricante, carta de solidariedade, ou credenciamento, como condição para 
habilitação de licitante, carece de amparo legal, por extrapolar o que determinam os arts. 
27 a 31, da Lei nº 8.666/93, e 14 do Decreto nº 5.450/2005". Explicou que "essa exigência 
pode ter caráter restritivo e ferir o princípio da isonomia entre os licitantes, por deixar ao 
arbítrio do fabricante a indicação de quais representantes poderão participar do certame", 
ressaltando ainda que "existem outros meios para assegurar o cumprimento das obrigações 
pactuadas, tais como pontuação diferenciada em licitações do tipo técnica e preço, 
exigência de garantia para execução contratual, ou ainda multa contratual". Por fim, 
ressalvou o relator que "a exigência de declaração do fornecedor como requisito de 
habilitação somente pode ser aceita em casos excepcionais, quando se revelar necessária 
à execução do objeto contratual, situação em que deverá ser adequadamente justificada de 
forma expressa e pública, por ser requisito restritivo à competitividade". O Tribunal, pelos 
motivos expostos pelo relator, considerou a Representação procedente, decidindo, no 
ponto, dar ciência ao Cremesp acerca da irregularidade.  

 

Acórdão 107/2013-Plenário, TC 045.663/2012-2, relator Ministro José Jorge, 30.1.2013. 
(g.n.) – Informativo de Licitações e Contratos nº 138/13: 

 

Representação apontou a ocorrência de suposta irregularidade na condução do Pregão 
Eletrônico 145/2012, pelo Superior Tribunal Militar - STM, que tem por objeto a prestação 
mensal de serviços de manutenção preventiva e corretiva em dispositivo automatizado de 
backup (tape library) da marca IBM. A autora da representação apontou suposta restrição 
à participação de empresas no certame, em razão da exigência de comprovação pela 
licitante de ser credenciada ou autorizada pelo fabricante do equipamento para a prestação 
dos serviços. O relator, na mesma linha de entendimento externada pela unidade técnica, 
ressaltou que a jurisprudência do TCU é pacífica, "no sentido de considerar que exigências 
dessa natureza restringem a competitividade do processo licitatório, afigurando-se 
desarrazoadas as justificativas apresentadas pelos setores competentes, em resposta à 
impugnação da empresa". A despeito disso, em face de contingências do caso concreto, 
como a baixa materialidade dos valores da contratação, o caráter essencial de tais serviços 
e a conformidade do valor contratado com a estimativa da administração, reputou 
inconveniente a concessão de medida cautelar que suspendesse a execução do contrato. 
O Tribunal, então, ao acolher a proposta do relator, decidiu: a) julgar procedente a 
representação; b) dar ciência ao STM de que "a exigência de comprovação de 
credenciamento ou autorização do fabricante do produto ofertado, como condição de 
habilitação, além de constituir restrição ao caráter competitivo das licitações, não possui 
amparo legal (cf. art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 e art. 37, inciso XXI, parte final, 
da Constituição Federal), sendo aceita somente em situações excepcionais, devidamente 
fundamentadas, conforme tratado no Acórdão 1.462/2010 - Plenário".  

 

Acórdão n.º 847/2012-Plenário, TC 036.819/2011-5, rel. Min. José Jorge, 11.4.2012 – 
Informativo de Licitações e Contratos nº 101/12.: 

 

Representação apontou supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 18/2011, conduzido 
pela Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA, que tem por objeto a aquisição de 
equipamentos de informática. Entre os indícios de irregularidades, destaque-se a 
inabilitação de empresa licitante por descumprimento de cláusula do Edital que exigia a 
apresentação de declaração em papel timbrado do fabricante, informando que está por ele 
credenciada a fornecer o produto pretendido. O relator, por considerar que tal exigência não 
encontrava amparo na legislação e, em razão de outras falhas, determinou, em caráter 
cautelar, com posterior endosso do Plenário, que a UFOPA se abstivesse de contratar a 
empresa declarada vencedora ou de efetuar pagamentos a ela, se a contratação já 
houvesse ocorrido. Determinou, também, a oitiva dessa empresa e daquela Universidade. 
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Em resposta à oitiva, o gestor asseverou que pretendia assegurar sólida "garantia de 
assistência técnica" e a "interoperatividade dos bens". E, também, que buscava evitar que 
os equipamentos adquiridos fossem produto de pirataria ou contrabando. A empresa 
também enfatizou esses aspectos. A unidade técnica, porém, considerou que "as 
exigências de habilitação devem se limitar ao estritamente indispensável à garantia do 
cumprimento das obrigações, de modo a atender o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal c/c os arts. 27 a 31 da Lei 8.666/1993". E acrescentou: a despeito de se estar 
examinando requisitos da proposta e não de habilitação, "o mesmo sentido teleológico deve 
ser observado, para que as exigências se limitem ao indispensável à garantia dos interesses 
da Administração". Por esse motivo e também por outros vícios, ofereceu proposta de 
anulação do certame, que foi endossada pelo relator. O Tribunal, então, determinou à 
UFOPA que adote "as providências necessárias à anulação do Pregão Eletrônico nº 
18/2011". Precedentes mencionados: Acórdãos nº 2.404/2009 - 2ª Câmara e nº 110/2007, 
nº 112/2007, nº 423/2007, nº 539/2007, nº 1.729/2008 e nº 1.227/2009, todos do Plenário.  

 

Superior Tribunal de Justiça - MS nº 7814/DF — 1ª Seção - Relator Ministro Francisco 
Falcão. Brasília, 28 e agosto de 2002. Diário da Justiça Eletrônico do Superior Tribunal 
de Justiça, de 21 outubro de 2002: 

“o interesse público reclama o maior número possível de concorrentes, configurando 
ilegalidade a exigência desfiliada da lei básica de regência e com interpretação de cláusulas 
editalícias impondo condição excessiva para a habilitação”. 

Causa Exegese equivocada dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, bem 

como da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, regentes do assunto 

(qualificação técnica). 

Efeito – Violação aos mandamentos constitucionais e infraconstitucionais e vasta 
jurisprudência regente do assunto (qualificação habilitatória) 

– Incremento de exigências habilitatórias suportadas pelos licitantes participantes 
da Concorrência n° 02/2018. 

– Potencial prejuízo à competitividade do certame ante a eventual redução do 

número de participantes, em virtude da previsão indevida de exigências a 

apresentação de carta do proprietário. 

Recomendações Destarte, sugere-se a expedição de recomendação por parte da 4ª Inspetoria de 

Controle Externo do Tribunal de Contas do Paraná ao gestor da Administração dos 

Portos de Paranaguá e Antonina, para que, nos termos do inciso XXI do art. 37 da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art.3°, §1, inciso I da Lei 

n° 8.666/93, art. 30, incs.  §5º e 6º da Lei 8.666/93, e art. 73 e seguintes da Lei 

15.608/2007, se abstenha de prever, nos editais de licitação da entidade, inclusive 

no edital nº 02/2018, Concorrência Pública Internacional, Dragagem de 

Manutenção Continuada documentos não contemplados no rol previsto nos artigos 

27 a 31 da Lei 8.666/93.   

Comentários do 

Auditado 

O ponto foi corrigido na republicação do Edital em 01/08/2018. 

Proposta de 

Encaminhamento 

Monitoramento das recomendações propostas.  
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Condição No subitem 6.9. do edital, do edital da Concorrência Pública Internacional nº 
02/2018, foram feitas exigências, dentre outras, de garantia de proposta e 
apresentação de capital social mínimo, conforme as seguintes redações na 
sequência transcritas: 

“Comprovante de protocolo de apresentação de “Garantia da Proposta” à APPA, 
em qualquer das formas admitidas pelo art. 56 da Lei nº 8.666/93, que deverá ser 
entregue no prazo de até 2 (dois) dias úteis anteriores ao dia determinado para 
a abertura do certame. 

Para apresentação das propostas, as empresas participantes deverão possuir 
capital social no valor mínimo de R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de 
reais). 

O valor da “Garantia da Proposta” é de R$ 4.889.632,03 (quatro milhões, 
oitocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e trinta e dois reais e três 
centavos). A sua validade deverá ser de, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias 
corridos, contados a partir da data da abertura da licitação.” (g.n) 

Evidências Edital de Concorrência Pública nº 02/18-APPA publicado no portal “Compras 
Paraná”. 

Cópia do procedimento administrativo encaminhado pela APPA de nº 14.702.208-
5.  

Ofício n° 362/18, encaminhado pela APPA a este TCE-PR, em resposta ao Ofício 
n° 82/18, da 4ª Inspetoria de Controle Externo. 

Critério e Fonte 

de Critério 

Critério 1. 

- Segundo o §2° do art.77 da Lei Estadual n° 15.608/07– que reproduz o §2º do art.31 da 
Lei nº 8.666/93, é permitido que o edital de licitação contenha apenas uma das três 
exigências: capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou as garantias do art. 102, § 
1º, da Lei Estadual nº 15.608/07. 

Fonte do critério n° 1. 

 

Lei n° 8.666/93: 

 

Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 

(...) 

III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1o do art. 56 
desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação. 

(...) 

§ 2o A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, 
poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital 
mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1o do 
art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-
financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser 
ulteriormente celebrado.  

(Grifei) 

 

Lei Estadual nº 15.608/07: 

 

Art. 77. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á:  

(...) 

III - à garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no caput e § 1º do art. 102 
desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação. 

(...) 

§ 2º. A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, 
poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo 
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ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda, as garantias previstas no § 1º do art. 102 desta 
Lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos 
licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente 
celebrado. 

 

Jurisprudência: 

- Súmula n° 275 do Tribunal de Contas da União. 

- Acórdãos 2073/09 e 2.035/10 – Plenário – Tribunal de Contas da União. 

- Acórdão n° 7019/14 – Tribunal Pleno – Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

- AI 917444-1 – Decisão Monocrática – Relator Desembargador Adalberto Jorge Xisto 
Pereira, 5ª Câmara Cível – Tribunal de Justiça do Paraná. 

- APL 2553062006 – Relator Desembargadora Vera Lucia Freire de Carvalho – 5ª Câmara 
Cível – Tribunal de Justiça da Bahia. 

 

Critério n° 2  

- Quando for admitida a exigência de garantia de proposta, esta deve ser exigida apenas 
no momento da sessão pública para entrega dos documentos de habilitação. Isto porque a 
garantia de proposta só pode ser exigida como requisito de habilitação e, sendo assim, não 
pode ser exigida de forma prévia. 

 

Fonte do critério n° 2. 

 

Lei n° 8.666/93: 

 

Art. 3° A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Grifei)   

(...) 

Art. 21.  Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de 
preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, 
deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez: 

(...) 

§ 2° O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será: 

(...) 

II – trinta dias para:         

a) concorrência, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso anterior;      

 

Lei Estadual nº 15.608/07: 

 

Art. 31. Os avisos e resumos dos editais das modalidades de licitação e dos procedimentos 
auxiliares deverão ser publicados com antecedência, no mínimo por uma vez: 

(...) 

§ 2°. O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será: 

(...) 

II - trinta dias, para: 

a) concorrência, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso anterior; 

 

Jurisprudência:  

– Acórdão 2.993/09 – Plenário – Tribunal de Contas da União. 
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– RESP 1018107 DF 2007/0301346-0 – Segunda Turma – Superior Tribunal de Justiça.  

- Decisão monocrática, TC-020.314/2010-8, rel. Min. Benjamin Zymler, 11.08.2010.  

Causa Exegese equivocada dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, bem 

como da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, regentes do assunto 

(qualificação econômico-financeira) 

Efeito – Violação aos mandamentos constitucionais e infraconstitucionais e vasta 
jurisprudência regente do assunto (qualificação econômico-financeira).  

– Incremento de exigências habilitatórias suportadas pelos licitantes participantes 
da Concorrência n° 02/2018. 

– Potencial prejuízo à competitividade do certame ante a eventual redução do 

número de participantes, em virtude da previsão indevida de exigências à título de 

qualificação econômico-financeira. 

Recomendações Destarte, sugere-se a expedição de recomendação por parte da 4 ICE do Tribunal 
de Contas do Paraná ao gestor da Administração dos Portos de Paranaguá e 
Antonina, para que, nos termos do art. 31, §2º, da Lei 8.666/93 c/c art.77, §2º da 
Lei Estadual nº 15.608/07, se abstenham de prever, nas suas licitações, inclusive 
na Concorrência Pública Internacional, nº 02/2018, Dragagem de Manutenção 
Continuada, mais de uma das seguintes exigências relacionadas à qualificação 
econômico-financeira das licitantes: capital social mínimo, patrimônio líquido 
mínimo ou as garantias do art. 102, § 1º, da Lei Estadual nº 15.608/07. 

Recomenda-se, ainda, que quando a opção seja pela garantia de proposta, que 

esta seja exigida no mesmo momento em que são exigidos os demais documentos 

de habilitação, em respeito aos prazos legalmente previstos. 

Comentários do 

Auditado 

O ponto foi corrigido na republicação do Edital em 01/08/2018. 

Proposta de 

Encaminhamento 

Monitoramento das recomendações propostas.  

 

AF 04 DA PREVISÃO DE EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS REFERENTES À 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA FORA DO CORPO DO EDITAL          

Condição Na análise do edital da Concorrência Pública Internacional n° 02/2018 foi 
observado que tanto o “corpo do edital”, quanto o Termo de Referência 
(documento anexo ao edital), têm um capítulo específico sobre qualificação 
técnica, havendo contradições e incongruências entre os dois documentos. 

Evidências Edital de Concorrência Pública nº 02/18-APPA publicado no portal “Compras 
Paraná” em 13/04/2018. 

Cópia do procedimento administrativo encaminhado pela APPA de nº 14.702.208-
5 

Ofício n° 362/18, encaminhado pela APPA a este TCE-PR, em resposta ao Ofício 
n° 82/18, da 4ª Inspetoria de Controle Externo. 

Critério e Fonte 

de Critério 

Critério  

– os requisitos de qualificação técnica, devem constar do “corpo do edital”, além de que as 
redações do edital e termo de referência devem ser homogêneas não contraditórias.  
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Fontes do critério. 

 

Constituição Federal: 

 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...).” (g.n.) 

Lei 15.608/2007: 

 

Art. 69. O edital divide-se em três partes, devendo constar: 

(...) 

II – na segunda, corpo do edital: 

(...) 

d) as condições para participação na licitação; 

g) o critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos, 
inclusive, quando exigida a apresentação de propostas técnicas, a pontuação prevista para 
cada item; 

Causa Exegese equivocada dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, bem 

como da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, regentes do assunto 

(qualificação técnica). 

Efeito – Violação aos mandamentos constitucionais e infraconstitucionais. 

– Falta de clareza na redação do Edital, no que se refere ao ponto levantado. 

Recomendações Destarte, sugere-se a expedição de recomendação por parte da 4ª Inspetoria de 

Controle Externo do Tribunal de Contas do Paraná ao gestor da Administração dos 

Portos de Paranaguá e Antonina, para que, nos termos do inciso XXI do art. 37 da 

Constituição da República Federativa do Brasil e alíneas “d” e “g”, do inc.II, do art. 

69 da Lei 15.608/2007, se abstenha de prever cláusulas conflitantes nos 

documentos que integram o instrumento convocatório das licitações da Entidade, 

inclusive na licitação de dragagem de manutenção, Concorrência Pública 

Internacional nº 02/2018, deixando claro no “corpo do edital” as regras para 

habilitação (com a possibilidade de utilização de cláusula remissiva). 

Comentários do 

Auditado 

O ponto foi corrigido na republicação do Edital em 01/08/2018 

Proposta de 

Encaminhamento  

Monitoramento das recomendações propostas.  
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AF 05 

 

SOBREPREÇO EM VIRTUDE DA UTILIZAÇÃO INCORRETA DE ÍNDICE DE 

ATUALIZAÇÃO DA PUBLICAÇÃO COST STANDARDS INDEXATION 2017, CIRIA, 

INFORMADA COMO FONTE DE REFERÊNCIA PARA OS CUSTOS DOS 

EQUIPAMENTOS CONTIDOS NA PUBLICAÇÃO A GUIDE TO COST STANDARDS 

FOR DREDGING EQUIPMENT, 2009, CIRIA. 

Condição Constatou-se no anexo “Termo de Referência – Planilha de Composição de Custos – 
Dados de Entrada”, disponibilizado no Portal Compras Paraná, tabelas de referência 
do custo dos equipamentos de dragagem, as quais são parâmetros para determinação 
do custo dos serviços de dragagem. Observa-se que na Tabela número 510 (Table 
510 – Backhoe dredgers), abaixo copiada, são apresentados custos de diversas 
dragas retroescavadeiras (backhoe dredgers), tendo sido utilizada, como parâmetro 
para fins de cálculo dos custos dos serviços de dragagem, a draga indicada com a 
demarcação em amarelo. Observa-se, no canto superior direito, índice de 
atualização – Ciria 2017 – para reajustamento do custo dos equipamentos, com 
destaque - elipse na cor vermelha. 

 

 

Conforme a tabela acima, verifica-se que o índice utilizado foi de 1,08. 

Evidências Anexo “Termo de Referência – Planilha de Composição de Custos – Dados de 
Entrada” do Edital de Concorrência Pública Internacional nº 02/18-APPA publicado no 
portal Compras Paraná” em 13/04/2018. 

Cópia do procedimento administrativo encaminhado pela APPA de nº 14.702.208-5. 

Ofício n° 390/18, encaminhado pela APPA a este TCE-PR, em resposta ao Ofício n° 
88/18, da 4ª Inspetoria de Controle Externo. 

Critério e 

Fonte de 

Critério 

Fonte do Critério. 

 

Publicação intitulada Cost standards indexation 2017, obtida no site 
https://www.ciria.org/CIRIA/Resources/Free_CIRIA_publications/Resources/Free_CI
RIA_publications.aspx, na qual são fornecidos índices para atualização dos custos 
contidos na publicação A guide to cost standards for dredging equipment, 2009. 
Naquela publicação são informados variados índices de correção, os quais são 
aplicados de acordo com o número específico da tabela. 
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AF 05 

 

SOBREPREÇO EM VIRTUDE DA UTILIZAÇÃO INCORRETA DE ÍNDICE DE 

ATUALIZAÇÃO DA PUBLICAÇÃO COST STANDARDS INDEXATION 2017, CIRIA, 

INFORMADA COMO FONTE DE REFERÊNCIA PARA OS CUSTOS DOS 

EQUIPAMENTOS CONTIDOS NA PUBLICAÇÃO A GUIDE TO COST STANDARDS 

FOR DREDGING EQUIPMENT, 2009, CIRIA. 

  

Critério. 

 

Conforme a tabela acima copiada, ficou constatado que o índice correspondente a 
atualização dos custos dos equipamentos para a tabela número 510 é de 1,06. 

Causa Equívoco na utilização do índice contido na Publicação intitulada de Cost standards 

indexation 2017, disponibilizada no site www.ciria.org, na qual são informados índices 

para atualização dos custos dos equipamentos contidos na publicação A guide to cost 

standards for dredging equipment, 2009. 

Efeito Possível superfaturamento de R$ 320.772,16 (trezentos e vinte mil, setecentos e 

setenta e dois reais e dezesseis centavos) decorrente da aplicação incorreta do 

índice de 1,08 ao invés de 1,06, conforme informado na publicação Cost standards 

indexation 2017. Ao utilizar o índice de 1,06, o valor global da licitação, que é de R$ 

488.963.202,73 (quatrocentos e oitenta e oito milhões, novecentos e sessenta e três 

mil, duzentos e dois reais e setenta e três centavos) sofreria redução para o valor de 

R$ 488.642.430,57 (quatrocentos e oitenta e oito milhões, seiscentos e quarenta e 

dois mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos). 

Recomendaçõ

es 

Sugere-se a expedição de recomendação por parte deste Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná aos representantes legais e responsáveis pela elaboração de 

editais de licitação da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, para que, 

nos termos deste relatório de auditoria, promovam a correção do índice de 

reajustamento dos custos dos equipamentos, inclusive conforme já reconhecido 

pela APPA nos termos do Ofício nº.390/2018-APPA/EP, em conformidade com o 

índice apresentado na publicação Cost standards indexation 2017, na qual são 

informados índices para atualização dos custos contidos na publicação A guide to cost 

standards for dredging equipment, 2009. 
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AF 05 

 

SOBREPREÇO EM VIRTUDE DA UTILIZAÇÃO INCORRETA DE ÍNDICE DE 

ATUALIZAÇÃO DA PUBLICAÇÃO COST STANDARDS INDEXATION 2017, CIRIA, 

INFORMADA COMO FONTE DE REFERÊNCIA PARA OS CUSTOS DOS 

EQUIPAMENTOS CONTIDOS NA PUBLICAÇÃO A GUIDE TO COST STANDARDS 

FOR DREDGING EQUIPMENT, 2009, CIRIA. 

Comentários 

do Auditado 

O ponto foi corrigido na republicação do Edital em 01/08/2018. 

Proposta de 

Encaminham

ento 

Monitoramento das recomendações propostas.  

 

AF 06 

 

SOBREPREÇO EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO INCORRETA DO PERCENTUAL 

DE ENCARGOS SOCIAIS DE 73,92% (SETENTA E TRÊS VÍRGULA NOVENTA 

E DOIS POR CENTO) CONFORME INFORMADO NA TABELA SINAPI COM 

VIGÊNCIA A PARTIR DE AGOSTO DE 2017. 

Condição Constatou-se no anexo “Termo de Referência – Planilha de Composição de 
Custos – Encargos Sociais” planilha de Composição de Encargos Sociais, 
abaixo copiada. 
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AF 06 

 

SOBREPREÇO EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO INCORRETA DO PERCENTUAL 

DE ENCARGOS SOCIAIS DE 73,92% (SETENTA E TRÊS VÍRGULA NOVENTA 

E DOIS POR CENTO) CONFORME INFORMADO NA TABELA SINAPI COM 

VIGÊNCIA A PARTIR DE AGOSTO DE 2017. 

 

Na planilha acima, constatou-se que o percentual referente aos encargos sociais 
é de 74,17% (setenta e quatro vírgula dezessete por cento). Esse percentual 
se refere à Tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (SINAPI) com vigência a partir de março de 2016. 

Evidências Anexo “Termo de Referência – Planilha de Composição de Custos – Encargos 
Sociais” do edital de Concorrência Pública Internacional nº 02/18-APPA publicado 
no portal Compras Paraná” em 13/04/2018. 

Cópia do procedimento administrativo encaminhado pela APPA de nº 14.702.208-
5. 

Ofício n° 390/18, encaminhado pela APPA a este TCE-PR, em resposta ao Ofício 
n° 88/18, da 4ª Inspetoria de Controle Externo. 

Critério e Fonte 

de Critério 

Fonte de Critério. 

 

Site da Caixa Econômica Federal (http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-
poder-publico/sinapi/Paginas/default.aspx), publicação mais recente, com 
vigência a partir de agosto de 2017, tabela de Composição de Encargos Sociais, 
abaixo copiada. 
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AF 06 

 

SOBREPREÇO EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO INCORRETA DO PERCENTUAL 

DE ENCARGOS SOCIAIS DE 73,92% (SETENTA E TRÊS VÍRGULA NOVENTA 

E DOIS POR CENTO) CONFORME INFORMADO NA TABELA SINAPI COM 

VIGÊNCIA A PARTIR DE AGOSTO DE 2017. 

 

      

Critério. 

 

Conforme a tabela acima demonstrada, ficou constatado que o percentual para o 
Estado do Paraná, com vigência a partir de agosto de 2017, é de 73,92% (setenta 
e três vírgula noventa e dois por cento). 

Causa Equívoco na utilização do percentual referente aos encargos  sociais de tabela 

defasada, com vigência a partir de março de 2016, da Composição de Encargos 

Sociais publicada no Site da Caixa Econômica Federal 

(http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-

publico/sinapi/Paginas/default.aspx), ao invés de utilizar a publicação mais 

recente, com vigência a partir de agosto de 2017. 
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AF 06 

 

SOBREPREÇO EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO INCORRETA DO PERCENTUAL 

DE ENCARGOS SOCIAIS DE 73,92% (SETENTA E TRÊS VÍRGULA NOVENTA 

E DOIS POR CENTO) CONFORME INFORMADO NA TABELA SINAPI COM 

VIGÊNCIA A PARTIR DE AGOSTO DE 2017. 

Efeito Possível superfaturamento de R$ 94.343,06 (noventa e quatro mil, trezentos 

e quarenta e três reais e seis centavos) na planilha orçamentária devido a 

utilização do percentual de 74,17% (setenta e quatro vírgula dezessete por cento), 

com vigência a partir de março de 2016, ao invés da utilização do percentual de 

73,92% (setenta e três vírgula noventa e dois por cento), com vigência a partir de 

agosto de 2017, de publicação mais recente e divulgado antes da publicação do 

Edital da Concorrência Internacional 2/2018-APPA, em 18 de abril de 2018, no 

portal Compras Paraná. Ao utilizar o percentual mais recente, o valor global da 

licitação de R$ 488.963.202,73 (quatrocentos e oitenta e oito milhões, novecentos 

e sessenta e três mil, duzentos e dois reais e setenta e três centavos) sofreria 

redução para o valor de R$ 488.868.859,67 (quatrocentos e oitenta e oito milhões, 

oitocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e 

sete centavos). 

Recomendações Sugere-se a expedição de recomendação por parte deste Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná aos representantes legais e responsáveis pela elaboração de 

editais de licitação da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, para 

que, nos termos deste relatório de auditoria, promovam a correção do 

percentual referente aos encargos  sociais, inclusive conforme já reconhecido 

pela APPA nos termos do Ofício nº.390/2018-APPA/EP, contido na tabela de 

Composição de Encargos Sociais publicada no Site da Caixa Econômica Federal 

(http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-

publico/sinapi/Paginas/default.aspx), publicação mais recente, com vigência a 

partir de agosto de 2017. 

Comentários do 

Auditado 

O ponto foi corrigido na republicação do Edital em 01/08/2018. 

Proposta de 

Encaminhamento  

Monitoramento das recomendações propostas.  

 

AF 07 

 

SOBREPREÇO EM FUNÇÃO DE ERRO NO CÁLCULO (MESES SEM 

SERVIÇOS DE DRAGAGEM) DO CUSTO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 

– PROGRAMA DE QUALIDADE DAS ÁGUAS - DURANTE A DRAGAGEM 

Condição Constatou-se no anexo “Termo de Referência – Ambiental”, mais especificamente 
nas folhas 05, composição de custos do Programa de Qualidade das Águas, 
com relação ao monitoramento ambiental a ser realizado durante a dragagem, 
conforme planilha abaixo copiada. 
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AF 07 

 

SOBREPREÇO EM FUNÇÃO DE ERRO NO CÁLCULO (MESES SEM 

SERVIÇOS DE DRAGAGEM) DO CUSTO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 

– PROGRAMA DE QUALIDADE DAS ÁGUAS - DURANTE A DRAGAGEM 

Extrai-se, da tabela acima copiada, o número de amostras considerada no 
cálculo do custo do monitoramento, de 4.300 (quatro mil e trezentas amostras, 
resultado da expressão (86 amostras por mês x 10 meses x 5 anos). 

Evidências Anexo “Termo de Referência – Ambiental” do edital de Concorrência Pública 
Internacional nº 02/18-APPA publicado no portal Compras Paraná” em 13/04/2018. 

Cópia do procedimento administrativo encaminhado pela APPA de nº 14.702.208-
5. 

Ofício n° 390/18, encaminhado pela APPA a este TCE-PR, em resposta ao Ofício 
n° 88/18, da 4ª Inspetoria de Controle Externo. 

Critério e Fonte 

de Critério 

Fonte de Critério. 

 

Anexo “Termo de Referência – Anexo III – Cronograma Físico Financeiro”, planilha 
abaixo copiada: 

 

 

Critério. 

 

Quantidade de meses com execução de serviços de dragagem de 
manutenção: 27 (vinte e sete meses), obtido por meio da multiplicação do número 
de campanhas, 3 (três), pelo número de trimestres, 3 (três), resultando na seguinte 
expressão: 3 (três) campanhas x 3 (três) trimestres x 3 (três) meses. 

Conforme a composição de custo, são 86 (oitenta e seis) amostras por mês, nos 
meses em que haverá serviços de dragagem, assim temos: 

Número de amostras = 3 (três) campanhas x 3 (três) trimestres x 3 (três) meses 
x 86 (oitenta e seis) amostras = 2.322 (duas mil, trezentos e vinte e duas) 
amostras. 

Causa Erro de cálculo no dimensionamento das 4.300 (quatro mil e trezentas) amostras, 

calculada com base em 50 (cinquenta) meses ao invés de 27 (vinte e sete meses), 

ou seja, 3 (três) campanhas x 3 (três) trimestres x 3 (três) meses, conforme 

informado no cronograma físico financeiro, contido no anexo “Termo de Referência 

– Anexo III – Cronograma Físico Financeiro”. 

Efeito Possível superfaturamento de R$ 2.406.612,82 (dois milhões, quatrocentos e 

seis mil, seiscentos e doze reais e oitenta e dois centavos) em função do erro 

no cálculo do custo do monitoramento ambiental com base na quantidade de 4.300 

(quatro mil e trezentas) amostras, calculada com base em 50 (cinquenta) meses, 

que resulta no custo de R$ 5.231.767,00 (cinco milhões, duzentos e trinta e um 

mil, setecentos e sessenta e sete reais) ao invés de 2.322 amostras, resultante de 

3 campanhas x 3 trimestres x 3 meses x 86 amostras x R$ 1.216,69 (um mil, 
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AF 07 

 

SOBREPREÇO EM FUNÇÃO DE ERRO NO CÁLCULO (MESES SEM 

SERVIÇOS DE DRAGAGEM) DO CUSTO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 

– PROGRAMA DE QUALIDADE DAS ÁGUAS - DURANTE A DRAGAGEM 

duzentos e dezesseis reais e sessenta e nove centavos) resultando em 

R$2.825.154,18 (dois milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, cento e cinquenta e 

quatro reais e dezoito centavos). 

Recomendações Sugere-se a expedição de recomendação por parte deste Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná aos representantes legais e responsáveis pela elaboração de 

editais de licitação da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, para 

que, nos termos deste relatório de auditoria, promovam a correção do erro 

contido na planilha de custo do monitoramento ambiental do Programa de 

Qualidade das Águas, inclusive conforme já reconhecido pela APPA nos termos 

do Ofício nº.390/2018-APPA/EP, a ser realizado durante os meses com execução 

dos serviços de dragagem de manutenção, conforme informado no cronograma 

físico-financeiro contido no “Termo de Referência – Anexo III – Cronograma Físico 

Financeiro”. 

Comentários do 

Auditado 

O ponto foi corrigido na republicação do Edital em 01/08/2018. 

Proposta de 

Encaminhamento  

Monitoramento das recomendações propostas.  

 

AF 08 

 

SOBREPREÇO EM FUNÇÃO DE ERRO NO CÁLCULO (ANOS SEM SERVIÇOS 

DE DRAGAGEM) DO CUSTO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL – 

PROGRAMA DE QUALIDADE DOS SEDIMENTOS - DURANTE A DRAGAGEM. 

Condição Constatou-se no anexo “Termo de Referência – Ambiental”, mais especificamente 
nas folhas 07, composição de custos do Programa de Qualidade dos 
Sedimentos, com relação ao monitoramento ambiental a ser realizado durante a 
dragagem, conforme planilha abaixo copiada. 

 

 

 

Verifica-se que o número de amostras considerada no cálculo é de 196 (cento e 
noventa e seis), resultado de 36 amostras por ano x 5 anos + 16 amostras na 
área de fundeio sendo 6 antes da dragagem. 

Evidências Anexo do “Termo de Referência – Ambiental” do edital de Concorrência Pública 
Internacional nº 02/18-APPA publicado no portal Compras Paraná” em 13/04/2018. 

Cópia do procedimento administrativo encaminhado pela APPA de nº 14.702.208-
5. 
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AF 08 

 

SOBREPREÇO EM FUNÇÃO DE ERRO NO CÁLCULO (ANOS SEM SERVIÇOS 

DE DRAGAGEM) DO CUSTO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL – 

PROGRAMA DE QUALIDADE DOS SEDIMENTOS - DURANTE A DRAGAGEM. 

Ofício n° 390/18, encaminhado pela APPA a este TCE-PR, em resposta ao Ofício 
n° 88/18, da 4ª Inspetoria de Controle Externo. 

Critério e Fonte 

de Critério 

Fonte de Critério. 

 

Anexo “Termo de Referência – Anexo III – Cronograma Físico Financeiro”, planilha 
abaixo copiada: 

 

 

Critério. 

 

Quantidade de anos com serviços de dragagem de manutenção: 3 (três). 

Conforme a composição de custos, são 36 (trinta e seis) amostras por ano, 
naqueles anos que há serviços de dragagem, assim temos: 

Número de amostras = (3 anos x 36 amostras) + 16 amostras na área de fundeio 
sendo 6 antes da dragagem = 124 (cento e vinte e quatro) amostras. 

Causa Erro de cálculo ao considerar a quantidade de 196 (cento e noventa e seis) 

amostras (5 anos x 36 amostras + 16 amostras), calculada com base em 5 (três) 

anos ao invés de 3 (três) anos com serviços de dragagem, conforme informado no 

cronograma físico financeiro, contido no anexo “Termo de Referência – Anexo III 

– Cronograma Físico Financeiro”. 

Efeito Possível superfaturamento de R$86.384,16 (oitenta e seis mil, trezentos e 

oitenta e quatro reais e dezesseis centavos) na planilha orçamentária em 

função do erro no cálculo do custo do monitoramento ambiental com base na 

quantidade de 196 (cento e noventa e seis) amostras, calculada com base em 5 

(cinco) anos, que resulta no custo de R$ 235.156,88 (duzentos e trinta e cinco mil, 

cento e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos) ao invés de 124 (cento e 

vinte e quatro) amostras, resultante de [ 3 (três) anos x 36 amostras + 16 

(dezesseis) amostras ] x R$ 1.199,78 (um mil, cento e noventa e nove reais e 

setenta e oito centavos) resultando em R$148.772,72 (cento e quarenta e oito mil, 

setecentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos). 

Recomendações Sugere-se a expedição de recomendação por parte deste Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná aos representantes legais e responsáveis pela elaboração de 

editais de licitação da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, para 

que, nos termos deste relatório de auditoria, promovam a correção do erro 

contido na planilha de custo do monitoramento ambiental do Programa de 

Qualidade dos Sedimentos, inclusive conforme já reconhecido pela APPA nos 

termos do Ofício nº.390/2018-APPA/EP, a ser realizado durante os anos de 
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AF 08 

 

SOBREPREÇO EM FUNÇÃO DE ERRO NO CÁLCULO (ANOS SEM SERVIÇOS 

DE DRAGAGEM) DO CUSTO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL – 

PROGRAMA DE QUALIDADE DOS SEDIMENTOS - DURANTE A DRAGAGEM. 

execução da dragagem de manutenção, conforme informado no cronograma 

físico-financeiro contido no “Termo de Referência – Anexo III – Cronograma Físico 

Financeiro”. 

Comentários do 

Auditado 

O ponto foi corrigido na republicação do Edital em 01/08/2018. 

Proposta de 

Encaminhamento 

Monitoramento das recomendações propostas.  

 

AF 09 

 

SOBREPREÇO DEVIDO A ERRO DE CÁLCULO NO CUSTO DOS 

PROFISSIONAIS (PROGRAMAS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL) - MESES 

SEM SERVIÇOS DE DRAGAGEM (EQUIPAMENTOS DESMOBILIZADOS) 

Condição Verifica-se no anexo “Termo de Referência – Ambiental”, disponibilizado no Portal 
Compras Paraná, planilhas de composição de custo do pessoal nos diversos 
Programas Ambientais previstos na Licença de Operação do Porto de Paranaguá, 
conforme planilhas abaixo copiadas. 
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AF 09 

 

SOBREPREÇO DEVIDO A ERRO DE CÁLCULO NO CUSTO DOS 

PROFISSIONAIS (PROGRAMAS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL) - MESES 

SEM SERVIÇOS DE DRAGAGEM (EQUIPAMENTOS DESMOBILIZADOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em todas as composições de custo dos Programas Ambientais, nas quais foram 
apropriados custos de pessoal, conforme as tabelas acima copiadas, foi considerado 
o prazo integral do Contrato, de 60 (sessenta) meses, para o custeio de mão-de-
obra dos profissionais envolvidos nos Programas Ambientais.  
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AF 09 

 

SOBREPREÇO DEVIDO A ERRO DE CÁLCULO NO CUSTO DOS 

PROFISSIONAIS (PROGRAMAS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL) - MESES 

SEM SERVIÇOS DE DRAGAGEM (EQUIPAMENTOS DESMOBILIZADOS) 

Evidências Anexo “Termo de Referência – Ambiental” do edital de Concorrência Pública 
Internacional nº 02/18-APPA publicado no portal Compras Paraná” em 13/04/2018. 

Cópia do procedimento administrativo encaminhado pela APPA de nº 14.702.208-5. 

Ofício n° 390/18, encaminhado pela APPA a este TCE-PR, em resposta ao Ofício n° 
88/18, da 4ª Inspetoria de Controle Externo. 

Critério e 

Fonte de 

Critério 

No anexo “Termo de Referência – Anexo III – Cronograma Físico Financeiro”, 
conforme tabela abaixo copiada, constatou-se que o número de meses em que 
serão executados serviços de dragagem de manutenção são: 27 (vinte e sete), 
resultado da multiplicação de 3 (três) campanhas de 3  (três) trimestres, ou seja, 3 
(três) campanhas x 3 (três) trimestres x 3 (três) meses. 

 

 

Dessa forma, ao efetuar a correção do número de meses nas planilhas de 
composição de custo, teríamos: 
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AF 09 

 

SOBREPREÇO DEVIDO A ERRO DE CÁLCULO NO CUSTO DOS 

PROFISSIONAIS (PROGRAMAS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL) - MESES 

SEM SERVIÇOS DE DRAGAGEM (EQUIPAMENTOS DESMOBILIZADOS) 
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AF 09 

 

SOBREPREÇO DEVIDO A ERRO DE CÁLCULO NO CUSTO DOS 

PROFISSIONAIS (PROGRAMAS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL) - MESES 

SEM SERVIÇOS DE DRAGAGEM (EQUIPAMENTOS DESMOBILIZADOS) 

Causa Erro no cálculo do custo de pessoal nos diversos programas ambientais exigidos 

pelo órgão ambiental ao considerar o tempo total do Contrato – 60 (sessenta) meses 

ao invés do número de meses em que efetivamente haverá serviços de dragagem 

de manutenção, que conforme o cronograma físico-financeiro, será de 27 (vinte e 

sete) meses, resultado da equação: 3 (três) campanhas x 3 (três) trimestres x 3 (três) 

meses. 

Efeito Possível superfaturamento de R$ 6.277.206,89 (seis milhões, duzentos e 
setenta e sete mil, duzentos e seis reais e oitenta e nove centavos) na planilha 
orçamentária da licitação, resultado da diferença entre o orçamento inicial, em que o 
custo do pessoal é considerado pelo período de 60 (sessenta) meses para os 
Programas Ambientais: Programa de Comunicação Social, Programa de Educação 
Ambiental, Programa de Qualidade das Águas, Programa de Qualidade dos 
Sedimentos, Programa de Monitoramento da Biota Aquática, Programa de 
Monitoramento do Volume Dragado e Lançamento de Sedimentos, ao invés de 27 
(vinte e sete) meses.  

 

Recomendações Sugere-se a expedição de recomendação por parte deste Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná aos representantes legais e responsáveis pela elaboração de 

editais de licitação da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, para que, 

nos termos deste relatório de auditoria, promovam a correção do erro contido nas 

planilhas de custo Programas Ambientais: Programa de Comunicação Social, 

Programa de Educação Ambiental, Programa de Qualidade das Águas, Programa de 

Qualidade dos Sedimentos, Programa de Monitoramento da Biota Aquática, 

Programa de Monitoramento do Volume Dragado e Lançamento de Sedimentos, 

inclusive conforme já reconhecido pela APPA nos termos do Ofício nº.390/2018-

APPA/EP, a ser realizado durante os anos de execução da dragagem de 
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AF 09 

 

SOBREPREÇO DEVIDO A ERRO DE CÁLCULO NO CUSTO DOS 

PROFISSIONAIS (PROGRAMAS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL) - MESES 

SEM SERVIÇOS DE DRAGAGEM (EQUIPAMENTOS DESMOBILIZADOS) 

manutenção, conforme informado no cronograma físico-financeiro contido no “Termo 

de Referência – Anexo III – Cronograma Físico Financeiro”. 

Comentários 

do Auditado 

O ponto foi corrigido na republicação do Edital em 01/08/2018. 

Proposta de 

Encaminhame

nto 

Monitoramento das recomendações propostas.  

 

 

AF 10 

 

AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA NO PARANÁ - CREA/PR - ACERCA 

DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Condição Não foi constatada no procedimento administrativo a Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART – junto ao Conselho Regional de Engenharia 
no Paraná - CREA/PR - referente à elaboração das planilhas orçamentárias cujo 
objeto é a Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de 
dragagem de manutenção continuada, do canal de acesso, bacias de evolução e 
berços do cais comercial do Porto de Paranaguá (áreas Alfa, Bravo e Charlie) e 
do canal de acesso ao Porto de Antonina (área Delta).  

Evidências Anexo do “Termo de Referência – Ambiental” do edital de Concorrência Pública 
Internacional nº 02/18-APPA publicado no portal Compras Paraná” em 13/04/2018. 

Cópia do procedimento administrativo encaminhado pela APPA de nº 14.702.208-
5. 

Critério e Fonte 

de Critério 

Fonte do Critério. 

Lei 6.496/1977, que Institui a " Anotação de Responsabilidade Técnica " na prestação de 
serviços de engenharia, de arquitetura e agronomia; autoriza a criação, pelo Conselho 
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma Mútua de Assistência 
Profissional; e dá outras providências. 

Art 1º - TODO contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de 
quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica 
sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART). 

 

Lei 12.708/2012, que Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei 
Orçamentária de 2013 e dá outras providências. 

 

Súmula TCU nº 260/2010 

É dever do gestor exigir apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 
referente a projeto, execução, supervisão e fiscalização de obras e serviços de engenharia, 
com indicação do responsável pela elaboração de plantas, orçamento-base, especificações 
técnicas, composições de custos unitários, cronograma físico-financeiro e outras peças 
técnicas. 

Acórdão TCU nº 67/2000 Plenário  

Acórdão TCU nº 2.351/2008 2ª Câmara  

Acórdão TCU nº 1.041/2005 Plenário  

Acórdão TCU nº 177/2005 Plenário  

Acórdão TCU nº 1.127/2007 Plenário  
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AF 10 

 

AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA NO PARANÁ - CREA/PR - ACERCA 

DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Acórdão TCU n° 1.041/2005 Plenário  

Acórdão TCU nº 625/2010 2ª Câmara 

 

Em contratações financiadas total ou parcialmente com recursos federais ou garantidos por 
instituições federais, exija a ART nas obras e serviços de engenharia, haja vista que sua 
ausências impossibilita a responsabilização do autor do projeto por eventual erro ou falha 
técnica. 

Causa Falha no planejamento da elaboração do Termo de Referência. 

Efeito A ART – Anotação de Responsabilidade Técnica caracteriza legalmente os direitos 

e obrigações entre profissionais do Sistema Confea/Crea e contratantes de seus 

serviços técnicos, determina a responsabilidade profissional, garante os direitos 

autorais ao profissional e o direito à remuneração como comprovante da execução 

do serviço, comprova a existência de contrato entre as partes, define os limites da 

responsabilidade técnica (civil e criminal), e comprova a experiência do profissional 

à medida que registra todas as atividades técnicas desempenhadas ao longo de 

sua carreira profissional . Portanto, a ausência desse documento poderá dificultar 

a identificação da responsabilidade profissional do autor, além de não permitir 

incorporar a essa experiência profissional no acervo técnico junto ao CREA. 

Recomendações Sugere-se a expedição de recomendação por parte deste Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná aos representantes legais e responsáveis pela elaboração de 

editais de licitação da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, para 

que, nos termos deste relatório de auditoria, promovam a exigência da Anotação 

de Responsabilidade Técnica – ART – do profissional que elaborou o Termo 

de Referência e planilhas orçamentárias cujo objeto é a Contratação de empresa 

especializada para execução dos serviços de dragagem de manutenção 

continuada, do canal de acesso, bacias de evolução e berços do cais comercial do 

Porto de Paranaguá (áreas Alfa, Bravo e Charlie) e do canal de acesso ao Porto 

de Antonina (área Delta). 

Comentários do 

Auditado 

A gestor esclareceu que a ART não foi juntada ao procedimento administrativo, 

mas, que foi registrada. 

Proposta de 

Encaminhamento 

Monitoramento das recomendações propostas.  

 

4.2.3 Concorrência Pública Internacional nº 01/2015 

AF 01 

 

DA UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA NA PRORROGAÇÃO 

DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

Condição Na formalização do 1°, 2°, 3° e 4° Termos Aditivos ao Contrato n° 76/15, a APPA 
justificou a prorrogação dos prazos de execução e de vigência no fato da 
contratação ser de serviços contínuos. Entretanto, na visão da 4ª Inspetoria os 
moldes da contratação definidos pela APPA, no caso, caracterizam a natureza 
desta pactuação como de escopo, de modo a evidenciar a irregularidade na 
fundamentação dos aditivos. 
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AF 01 

 

DA UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA NA PRORROGAÇÃO 

DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

Evidências Cópia do procedimento administrativo n° 13.662.176-9, que deu origem à 
Concorrência Pública Internacional n° 01/15; 

Procedimento interno da APPA de protocolo n° 14.960.189-9. 

Edital de Concorrência Pública Internacional n° 01/15 e anexos, publicado no 
portal “Compras Paraná”; 

Ofício n° 42/18 – 4ª Inspetoria de Controle Externo; 

Ofício n° 70/18 – 4ª Inspetoria de Controle Externo; 

Ofício n° 215/18 – 4ª Inspetoria de Controle Externo; 

Documentos encaminhados em resposta ao Ofício n° 42/18, sobretudo a Planilha 
“Excel” fornecida pela APPA (“1_Medicao”), suspostamente utilizada na 
fiscalização do Contrato n° 76/15; 

Resposta encaminhada pela APPA ao Ofício nº 70/18 e anexos. 

Resposta encaminhada pela APPA ao Ofício nº 215/18 e anexos. 

Contrato n° 76/15 e aditivos (1° ao 4° termos) 

Critério e Fonte 

de Critério 

Critério:  

- A contratação por escopo diferencia-se da contratação por prazo certo, pois, 
dentre outras características, permite o exaurimento do objeto antes do término do 
prazo contratual estabelecido. Nos casos de contratação por escopo a prorrogação 
de prazo deve-se fundamentar no §1° do art.57 da Lei n° 8.666/93, e não em 
suposta continuidade dos serviços. 

Fonte do Critério: 

Lei n° 8.666/93 – 

 

Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos 
respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

(...) 

§ 1o Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega 
admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a 
manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos 
seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das 
partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por 
ordem e no interesse da Administração; 

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites 
permitidos por esta Lei; 

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido 
pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto 
aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou 
retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis 
aos responsáveis.” 

Causa Interpretação errônea da natureza dos serviços e adoção da modalidade de 

prorrogação que traz menos questionamentos quanto à fundamentação. 

Efeito Desvirtuamento da lei de regência e possibilidade de premiar, com a prorrogação, 

contratado que não cumpre o prazo de execução inicialmente estabelecido. 

Ressalva-se que este último risco não se comprovou no caso em análise. 
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AF 01 

 

DA UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA NA PRORROGAÇÃO 

DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

Recomendações Recomenda-se que a APPA, em contratações futuras27, tome as devidas cautelas 

para correta interpretação da legislação de regência, só permitido a prorrogação 

dos contratos de escopo nos casos previstos no §1° do art. 57 da Lei n° 8.666/93. 

Ainda, alerta-se para o fato de que a prorrogação, também nestes casos, deve vir 

acompanhada de comprovação analítica da vantajosidade, não sendo suficiente a 

mera alegação de que os preços iniciais foram mantidos. 

Comentários do 

Auditado 

A APPA, na resposta ao Ofício n° 215/18 – 4ª ICE, por meio do Ofício n° 798/18 – 

APPA, aduziu que buscará atender integralmente as recomendações do TCE no 

tratamento das contratações futuras. 

Proposta de 

Encaminhamento  

Monitoramento das recomendações propostas.  

 

AF 02 

 

INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÕES 

CONTRATUAIS E ACRÉSCIMO SUBSTANCIAL DOS QUANTITATIVOS 

UNITÁRIOS 

Condição Verificou-se acréscimo nos quantitativos dos itens referentes aos serviços de 
dragagem nas áreas Bravo1, Charlie 1, Charlie 3 Interna, Charlie 3 INT – Berço + 
100m, Delta 1 e Delta 2. Ocorre que estas alterações não foram formalizadas de 
forma prévia, ou mesmo contemporânea, uma vez que o Aditivo foi requerido e 
formalizado mais de 1 ano após o primeiro dos acréscimos. 

Evidências Cópia do procedimento administrativo n° 13.662.176-9, que deu origem à 
Concorrência Pública Internacional n° 01/15; 

Edital de Concorrência Pública Internacional n° 01/15 e anexos, publicado no 
portal “Compras Paraná”; 

Ofício n° 42/18 – 4ª Inspetoria de Controle Externo; 

Ofício n° 70/18 – 4ª Inspetoria de Controle Externo; 

Ofício n° 215/18 – 4ª Inspetoria de Controle Externo; 

Documentos encaminhados em resposta ao Ofício n° 42/18, sobretudo a Planilha 
“Excel” fornecida pela APPA (“1_Medicao”), suspostamente utilizada na 
fiscalização do Contrato n° 76/15; 

Resposta encaminhada pela APPA ao Ofício nº 70/18 e anexos. 

Critério e Fonte 

de Critério 

Fonte do Critério n° 1. 

 

1) Lei n° 15.608/07: 

 

“Art. 107. Os contratos, seus aditamentos e apostilas serão lavrados na repartição 
interessada.” 

“Art. 112. Os contratos regidos por esta Lei podem ser alterados pela Administração 
Pública, precedidos das devidas justificativas: 

 

§ 1º. O objeto do contrato pode ser alterado: 

(...) 
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AF 02 

 

INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÕES 

CONTRATUAIS E ACRÉSCIMO SUBSTANCIAL DOS QUANTITATIVOS 

UNITÁRIOS 

II - se for necessário acréscimo ou supressão do objeto até o limite máximo de 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor do contrato;” 

2) Decisões do TCU: n° 1733/09 – Plenário; 749/10 - Plenário; e 2059/13 – Plenário. 

 

Critério n° 1. 

 

- Os acréscimos de quantitativos devem ser considerados de forma independente de 
eventuais supressões, de modo que o aumento de apenas um item deve ser precedido, em 
regra, de aditivo formal. 

 

Fonte do Critério n° 2. 

 

1) Decisões do TCU: n° 1541/15 – Plenário; 1721/16 - Plenário; e 1175/17 – Plenário. 

 

2) TORRES, Ronny Charles Lopes de. Leis de licitações públicas comentadas. 7ª ed. 
Salvador: Ed. JusPodivm, 2015. p.631.   

 

Critério n° 2. 

 

- Nos acréscimos dos quantitativos dos itens do contrato, sobretudo naqueles aumentos 
substanciais, deve-se tomar os cuidados necessários para evitar o instituto do jogo de 
planilha. 

 

Causa Falta de atenção com o regime jurídico aplicável aos contratos administrativos, 

sobretudo a necessidade de formalizar alterações de forma prévia, com a devida 

motivação. 

Efeito A falta de formalização do aditivo prejudica o controle interno da entidade, além de 

não proporcionar a transparência que seria necessária em uma alteração 

contratual. 

Recomendações Recomenda-se que a APPA, em contratações futuras, formalize aditivo de forma 

prévia no caso de acréscimo nos quantitativos dos itens. Também cabe 

recomendação, como visto no corpo do achado, para que se tomem os cuidados 

necessários para que as alterações e supressões nos quantitativos dos itens não 

acarretem jogo de planilha, cogitando, inclusive, para que seja estabelecida 

normativa geral no âmbito da APPA, nos mesmos moldes do realizado em âmbito 

federal (Decreto n° 7.983/2013), estabelecendo que “a diferença percentual entre 

o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida 

em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha 

orçamentária”. 

Comentários do 

Auditado 

A APPA, na resposta ao Ofício n° 215/18 – 4ª ICE, por meio do Ofício n° 798/18 – 

APPA, aduziu que buscará atender integralmente as recomendações do TCE no 

tratamento das contratações futuras. 

Proposta de 

Encaminhamento  

Monitoramento das recomendações propostas.  
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AF 03 

 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA EFETIVA DA REALIZAÇÃO DE 

LEVANTAMENTOS BATIMÉTRICOS, DOCUMENTOS ESTES FUNDAMENTAIS 

PARA MEDIÇÃO E REGULAR LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE CONTRATO 

DE DRAGAGEM 

Condição Verificou-se que nos Ofícios da empresa CORAL SUB SERVIÇOS 
SUBAQUÁTICOS LTDA e nos relatórios gerados pelo software Hypach, para o 
cálculo do volume de dragagem realizada, no Contrato n° 76/15, não foram 
apresentadas informações acerca dos marcos exatos utilizados para medição, 
bem como, consequentemente, dos períodos de realização dos serviços de 
dragagem que, necessariamente deverão ter sido cumpridos entre as batimetrias. 
Essa ausência tende a dificultar o acompanhamento, a fiscalização dos serviços 
realizados e a regular liquidação das despesas. 

Evidências Cópia do procedimento administrativo n° 13.662.176-9, que deu origem à 
Concorrência Pública Internacional n° 01/15; 

Cópia do procedimento administrativo nº 14.325.694-4, referente ao Contrato nº 
76/2015; 

Edital de Concorrência Pública Internacional n° 01/15 e anexos, publicado no 
portal “Compras Paraná”; 

Ofício n° 42/18 – 4ª Inspetoria de Controle Externo; 

Ofício n° 70/18 – 4ª Inspetoria de Controle Externo; 

Ofício n° 215/18 – 4ª Inspetoria de Controle Externo; 

Documentos encaminhados em resposta ao Ofício n° 42/18, sobretudo a Planilha 
“Excel” fornecida pela APPA (“1_Medicao”), suspostamente utilizada na 
fiscalização do Contrato n° 76/15; 

Resposta encaminhada pela APPA ao Ofício nº 70/18 e anexos. 

Resposta encaminhada pela APPA ao Ofício nº 215/18 e anexos. 

 

Arquivos eletrônicos do tipo .PDF dos relatórios de medição dos serviços, 
realizados pela empresa CORAL SUB SERVIÇOS SUBAQUÁTICOS LTDA; 

Arquivos eletrônicos do tipo .PDF dos relatórios do software Hypach, específico 
para o cálculo dos volumes obtido por meio de batimetrias antes e após os serviços 
de dragagem. 

Critério e Fonte 

de Critério 

Fonte do Critério 

 

1) Memorial Descritivo do Edital nº 01/2015, que originou o Contrato n° 76/15: 

 

“5.3.1. Os volumes a dragar e dragados serão obtidos com base em levantamentos 
batimétricos. 

5.3.2. Antes do início dos serviços será executado, pela APPA, levantamento 
batimétrico a fim de verificar as profundidades existentes e calcular os volumes a 
serem dragados, identificados pelas diferenças das profundidades apuradas e 
aquelas a serem atingidas conforme estabelecido no Projeto Básico. 

5.3.3. Quando a dragagem estiver próxima de atingir a meta de um dos marcos 
contratuais, o Contratado deverá informar à Fiscalização com pelo menos 5 (cinco) 
dias de antecedência da data estimada para o final da dragagem, permitindo que 
a Fiscalização programe seu levantamento batimétrico. 

5.3.4. Será realizado levantamento batimétrico para verificar a conformidade 
da execução da dragagem no trecho e determinar os volumes conforme para 
efeito de pagamento conforme normas estabelecidas neste caderno de encargos 
(mínimos, máximos, tolerâncias).” 

 

Critério. 
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AF 03 

 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA EFETIVA DA REALIZAÇÃO DE 

LEVANTAMENTOS BATIMÉTRICOS, DOCUMENTOS ESTES FUNDAMENTAIS 

PARA MEDIÇÃO E REGULAR LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE CONTRATO 

DE DRAGAGEM 

 

- É recomendável que, nos documentos que envolvem a liquidação de despesas 
referentes à contratos de dragagem, seja informada a data efetiva em que os 
levantamentos batimétricos foram feitos. Idealmente, esta informação referente à 
data deve constar do procedimento de pagamento, bem como do relatório técnico 
da batimetria (levantamento batimétrico). 

 

 

Causa Falha na elaboração de procedimento padronizado para efetivo controle dos 

serviços de dragagem, os quais deveriam exigir a data da realização da batimetria 

inicial e da batimetria final, para fins de controle dos serviços de dragagem a serem 

realizados. 

Efeito Dificuldade no controle dos períodos de realização das dragagens, e, 

consequentemente, da regularidade das despesas decorrentes do contrato. 

Recomendações Recomenda-se que a APPA, em contratações futuras, aprimore procedimentos de 

fiscalização, salvo se impraticável tecnicamente, motivo este que deve ser 

justificado, a fim de exigir que a empresa contratada para prestar serviços de 

batimetria, para fins de cálculo de volumes dragados, informe as datas de 

realização da batimetria inicial e da batimetria final. Atualmente só são informadas 

as datas geradas quando da expedição do relatório, o que não é recomendável. 

Comentários do 

Auditado 

A APPA, na resposta ao Ofício n° 215/18 – 4ª ICE, por meio do Ofício n° 798/18 – 

APPA, aduziu que buscará atender integralmente as recomendações do TCE no 

tratamento das contratações futuras. 

Proposta de 

Encaminhamento  

Monitoramento das recomendações propostas.  

 

AF 04 

 

LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO IRREGULAR DE DESPESAS 

Condição Na 4ª medição do Contrato n° 76/15 foram pagos valores relacionados à serviços 
prestados na área de influência do Porto de Paranaguá denominada “Charlie 2”. 
Não constava, dos documentos iniciais encaminhados pela APPA, relatório de 
rastreamento (exigido no item 6.3.4. do Memorial Descritivo) e relatório de diário 
de obra da draga (exigido no item 6.3.2. do Memorial Descritivo) referentes ao 
período em que os serviços teriam sido executados. Os referidos documentos são 
requisitos para pagamento, de acordo com o “Memorial Descritivo”, sendo este um 
documento anexo ao procedimento licitatório que deu origem a contratação. 

 

Em resposta à 4ª Inspetoria, a empresa pública afirmou que os serviços teriam 
sido prestados no período entre os dias 06/04/16 a 18/04/16, com a draga Elbe, e, 
que devido à urgência na prestação dos serviços não houve rastreamento. A 
entidade apresentou documentos comprobatórios das suas alegações, dentre eles 



  

59 

 

AF 04 

 

LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO IRREGULAR DE DESPESAS 

o relatório diário de obra referente ao período em que os serviços teriam sido 
prestados. 

O relatório de rastreamento, contudo, não foi apresentado. 

 

Ocorre ainda, que a Administração do Porto de São Francisco do Sul (APSFS), 
também em resposta à 4ª Inspetoria, argumentou que a mesma draga Elbe prestou 
serviços no Porto de São Francisco do Sul no período entre os dias 06/04/16 e 
25/04/16, sendo que a draga entrou no Porto catarinense no dia 16/03/16, tendo 
saído no dia 16/06/16. A autarquia catarinense também apresentou documentos 
comprobatórios das suas afirmações.  

 

Posteriormente, contudo, o gestor da APPA apresentou documentos que indicam, 
de forma convincente, que a draga Elbe se encontrava em Paranaguá em abril de 
2016, destacando-se: a) Passe de Saída emitido pela Polícia Federal, 
comprovando que a draga saiu de São Francisco do Sul no dia 04/04/16 com 
destino à Paranaguá; b) comprovantes de atracação da draga Elbe no Porto de 
Paranaguá, no dia 06/04/16, emitidos pela Agência Pegasus. 

 

Considera-se, portanto, que a situação encontrada configura irregularidade formal, 
pela realização de pagamentos sem que tenha sido apresentado documento 
exigido no Memorial Descritivo para liquidação (relatório de rastreamento).  

Evidências Cópia do procedimento administrativo n° 13.662.176-9, que deu origem à 
Concorrência Pública Internacional n° 01/15; 

Edital de Concorrência Pública Internacional n° 01/15 e anexos, publicado no 
portal “Compras Paraná”; 

Ofício n° 42/18 – 4ª Inspetoria de Controle Externo; 

Ofício n° 70/18 – 4ª Inspetoria de Controle Externo; 

Ofício n° 132/18 – 4ª Inspetoria de Controle Externo; 

Ofício n° 215/18 – 4ª Inspetoria de Controle Externo; 

Documentos encaminhados em resposta ao Ofício n° 42/18, sobretudo a Planilha 
“Excel” fornecida pela APPA (“1_Medicao”), suspostamente utilizada na 
fiscalização do Contrato n° 76/15; 

Resposta encaminhada pela APPA ao Ofício nº 70/18 e anexos. 

Resposta encaminhada pela APSFS ao Ofício nº 132/18 e anexos. 

Resposta encaminhada pela APPA ao Ofício nº 215/18 e anexos. 

Critério e Fonte 

de Critério 

Fonte do Critério. 

 

1) Lei n° 4.320/64: 

 

“Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua 
regular liquidação. 
 
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo 
credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo 
crédito. 
 
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar: 
 
I - a origem e o objeto do que se deve pagar; 
 
II - a importância exata a pagar; 
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LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO IRREGULAR DE DESPESAS 

 
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. 
 
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá 
por base: 
 
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo; 
 
II - a nota de empenho; 
 
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.” 
 

 

Critério. 

- Não devem ser autorizadas despesas sem a comprovação da contrapartida por 
parte do contratado. Este exame deve ser feito à luz do regime estabelecido no 
contrato e nos documentos que regularam a fase pré-contratual (Instrumento 
Convocatório e Anexos). 

 

Causa Não cumprimento das regras estabelecidas na fase licitatória (exigência de 

relatório de rastreamento), de modo a assegurar que os serviços de 

responsabilidade da contratada foram devidamente prestados. A entidade alega 

que a falta de documentos comprobatórios decorreu da urgência na prestação dos 

serviços. 

Efeito As irregularidades observadas caracterizam irregularidade formal na liquidação de 

despesas devido à falta de documento exigido no Memorial Descritivo (relatório de 

rastreamento). 

Recomendações Recomenda-se que a APPA, em contratações futuras, se abstenha de realizar 

pagamentos sem a juntada de todos os documentos exigidos no contrato ou na 

fase pré-contratual (procedimento licitatório). 

Proposta de 

Encaminhamento  

Monitoramento das recomendações propostas.  

 

4.2.4 Concorrência Pública nº 02/2007, instrumento contratual nº 026/2007 

 

AF 01 

 

FALHAS NA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, 

CARACTERIZADOS NAS MEDIÇÕES, ANÁLISE DE PROJETOS DE 

READEQUAÇÃO FEITOS PELA CONTRATADA E AUSÊNCIA DE PAGAMENTOS 

REFERENTES A SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS, ASSIM COMO POR 

SUSPENSÕES INDEVIDAS DA EXECUÇÃO CONTRATUAL POR PARTE DA 

EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL 

Condição Verificou-se no procedimento administrativo n° 9.072.741-9, paralisações 
indevidas de serviços, bem como deficiências quanto a fiscalização, medição e 
pagamento do contrato nº 026/2007, cujo objeto consistiu na execução de Obras e 
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FALHAS NA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, 

CARACTERIZADOS NAS MEDIÇÕES, ANÁLISE DE PROJETOS DE 

READEQUAÇÃO FEITOS PELA CONTRATADA E AUSÊNCIA DE PAGAMENTOS 

REFERENTES A SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS, ASSIM COMO POR 

SUSPENSÕES INDEVIDAS DA EXECUÇÃO CONTRATUAL POR PARTE DA 

EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL 

Serviços de Ampliação da Capacidade de Recebimento, Armazenagem e Expedição 
do Complexo Público do Corredor de Exportação do Porto de Paranaguá/Pr, 
denominada "OBRA SILÃO". As condutas foram, inclusive, versadas em processo 
judicial sob nº 0006918-25-2008-8-16-0129, como ensejadoras de 
inadimplemento da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, não 
constando, no referido procedimento administrativo e nas documentações enviadas 
à 4ª Inspetoria de Controle Externo, justificativa para as condições constantes no 
presente achado.   

Evidências Procedimentos administrativos n(s)º: 90727419, 151317162 e 154685626; 

Processo judicial nº: 0006918-25-2008-8-16-0129; 

Instrumentos convocatório: nº 002/2007; 

Instrumentos contratuais n(s)º:  026/2007; 

Ofícios nº(s):  Ofício n° 233/18 e 14/19, da 4ª Inspetoria de Controle Externo, 003/19 
e 155/19, da APPA, e respectivos anexos. 

Critério e 

Fonte de 

Critério 

Critérios: 

- As medições dos serviços devem ser exercidas de acordo com estabelecido no edital 

licitatório e seus anexos. Assim, é imperioso que os fiscais designados para 

acompanhamento da obra efetivamente exerçam suas atribuições, a fim de verificar o 

atingimento dos percentuais previstos nas etapas de execução da obra, inclusive quando se 

tratar de empreitada por preço global. 

- As suspensões das ordens de serviço devem se pautar em critérios necessários, lógicos 

e razoáveis devidamente motivados pelo administrador, de forma a não tumultuar a execução 

dos serviços e/ou acarretar paralisações indevidas. 

- As obrigações contratuais previstas no contrato, especialmente quanto ao pagamento, 

devem ser adimplidas por parte da Administração, não devendo esta reter pagamentos sem 

motivo devidamente justificado, sob risco de judicialização do procedimento de execução 

contratual e futura condenação da Administração a reparação dos prejuízos causados.   

Fontes dos critérios: 

LEGISLAÇÃO 

Lei 8.666/93 (g.n): 

“Art. 5o  Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão 

monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo 

cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de 
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FALHAS NA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, 

CARACTERIZADOS NAS MEDIÇÕES, ANÁLISE DE PROJETOS DE 

READEQUAÇÃO FEITOS PELA CONTRATADA E AUSÊNCIA DE PAGAMENTOS 

REFERENTES A SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS, ASSIM COMO POR 

SUSPENSÕES INDEVIDAS DA EXECUÇÃO CONTRATUAL POR PARTE DA 

EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL 

bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte 

diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, 

salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa 

da autoridade competente, devidamente publicada. (...) 

Art. 7o  As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão 

ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência: 

(...) 

§ 2o  As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 

(...) 

III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações 

decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de 

acordo com o respectivo cronograma; (...) 

Art. 54.  Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e 

pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria 

geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

§ 1o Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, 

expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, 

em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam. 

§ 2o  Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação devem atender 

aos termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta. 

Art. 67.  A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 

representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de 

terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

§ 1o O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização 

das faltas ou defeitos observados.”  

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002 

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em 

sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. 

JURISPRUDÊNCIA 
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FALHAS NA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, 

CARACTERIZADOS NAS MEDIÇÕES, ANÁLISE DE PROJETOS DE 

READEQUAÇÃO FEITOS PELA CONTRATADA E AUSÊNCIA DE PAGAMENTOS 

REFERENTES A SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS, ASSIM COMO POR 

SUSPENSÕES INDEVIDAS DA EXECUÇÃO CONTRATUAL POR PARTE DA 

EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL 

 Acórdão nº 1977/13/TCU – Plenário. 

“11. De acordo com a Lei 8.666/1993, utiliza-se a empreitada por preço global quando se 

contrata a execução da obra ou serviço por preço certo e total. Esse regime é indicado quando 

os quantitativos dos serviços a serem executados puderem ser definidos com precisão. Por 

isso, pressupõe uma definição minuciosa de todos os componentes da obra, de modo que 

seus custos possam ser estimados com uma margem mínima de incerteza.  

12. O artigo 47 da Lei 8.666/1993 exige que, nas contratações por preço global, a 

Administração disponibilize, junto com o edital, todos os elementos e informações 

necessários para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços com total e 

completo conhecimento do objeto licitado. Em outras palavras, deve haver projeto básico 

com alto grau de detalhamento, com o objetivo de minimizar os riscos a serem absorvidos 

pela contratada durante a execução contratual, o que resulta, por conseguinte, em menores 

preços ofertados pelos licitantes. A contratada poderá arcar com eventuais erros ou omissões 

na quantificação dos serviços, situação em que, em regra, não teria direito a aditivos 

contratuais de quantidades em caso de quantitativos subestimados por erro que pudesse ter 

sido detectado durante o processo licitatório.  

13. Na empreitada por preço global, a remuneração da contratada é feita após a execução 

de cada etapa, previamente definida no cronograma físico-financeiro. As medições de 

campo das quantidades realizadas devem ser precisas apenas o suficiente para definir 

o percentual executado do projeto. Essa particularidade facilita a fiscalização da obra, 

já que esse critério de medição não envolve necessariamente o levantamento preciso dos 

quantitativos dos serviços executados.  

14. Além disso, cabe ao fiscal assegurar a execução da obra em absoluta conformidade 

com o projeto e as especificações técnicas. Nesse sentido, não podem ser admitidos 

pagamentos por serviços executados em desconformidade com o estipulado, ensejando 

superfaturamento por serviços não executados ou por qualidade deficiente.” 

Acórdão nº 78/2011- Plenário - itens 1.9.1 e 1.9.2, TC-018.364/2010-1. 

“- Assunto: OBRA PÚBLICA. DOU de 02.02.2011, S. 1, p. 163. Ementa: alerta a uma prefeitura 

municipal no sentido de que, na gestão de recursos financeiros da União: a) utilize o diário 

de obras, ou ferramenta similar, no registro e controle dos fatos inerentes à execução 

de obras e serviços de engenharia a seu cargo, independentemente de a execução dos 

serviços ser realizada na forma direta ou indireta; b) meça detalhadamente os serviços, e 

respectivos componentes, inerentes às etapas de obras e serviços de engenharia 
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FALHAS NA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, 

CARACTERIZADOS NAS MEDIÇÕES, ANÁLISE DE PROJETOS DE 

READEQUAÇÃO FEITOS PELA CONTRATADA E AUSÊNCIA DE PAGAMENTOS 

REFERENTES A SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS, ASSIM COMO POR 

SUSPENSÕES INDEVIDAS DA EXECUÇÃO CONTRATUAL POR PARTE DA 

EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL 

realizados, de forma que a medida de controle reflita o devido andamento dos trabalhos, 

e se coíba o pagamento por serviços não realizados.” 

Acórdão nº 3.089/2010-Plenário - itens 9.2.2 a 9.2.4, TC-019.402/2009-5. 

- Assunto: CONVÊNIOS. DOU de 24.11.2010, S. 1, p. 137. Ementa: alerta à FUNASA, no 

tocante a convênios: a) sobre a necessidade de orientar os órgãos e entidades convenentes 

para que exijam do fiscal designado para acompanhamento da obra a elaboração de 

relatórios descritivos e fotográficos sobre a execução dos serviços, uma vez que é 

responsabilidade do referido profissional relatar, no diário de obras, todas as ocorrências 

julgadas relevantes, mormente aquelas que possam futuramente comprometer o recebimento 

da obra pelo órgão financiador; b) a respeito da necessidade de avaliar, nos casos de 

inexecução ou má execução do objeto conveniado, a co-responsabilidade do fiscal designado 

pela municipalidade, cuja Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de fiscalização deve 

sempre constar do processo de convênio, nos moldes previstos nos arts.1º, “caput”, e 4º, inc. 

I, da IN/TCU nº 56/2007; c) que não celebre convênios ou termos de compromisso sem o 

cumprimento dos procedimentos determinados pela Portaria Interministerial/MP, MF e CGU 

nº 127/2008, principalmente no que se refere à documentação exigida e à análise do setor 

responsável sobre a viabilidade técnica do projeto apresentado e a avaliação acerca da 

pertinência e adequação do objeto proposto, previamente à celebração dos convênios. 

EDITAL LICITATÓRIO E ANEXOS. 
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FALHAS NA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, 

CARACTERIZADOS NAS MEDIÇÕES, ANÁLISE DE PROJETOS DE 

READEQUAÇÃO FEITOS PELA CONTRATADA E AUSÊNCIA DE PAGAMENTOS 

REFERENTES A SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS, ASSIM COMO POR 

SUSPENSÕES INDEVIDAS DA EXECUÇÃO CONTRATUAL POR PARTE DA 

EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL 

 

Causa -Deficiências nos projetos, memoriais, planilhas orçamentárias e especificações do 

edital nº 02/2007; 

-Omissão injustificada da Administração quanto a efetiva medição, fiscalização e 

pagamento dos serviços executados pela contratada, consoante cronograma físico 

e cronograma de desembolso apresentados; 

-Reiteradas suspensões injustificadas das ordens de serviço, por parte da APPA. 

Efeito – Judicialização de procedimentos licitatórios por condutas imputadas a 

Administração como indevidas ante ao não atendimento das disposições expressas 

no edital licitatório e anexos, bem como legislações concernentes ao assunto.   

-Inadimplemento da Administração quanto às suas obrigações previstas em 

instrumento contratual; 

- Prejuízo quanto a consecução das obras a serem realizadas pelo Poder Público.   

- Paralisação indevida dos serviços prestados em execução contratual, em 

decorrência de suspensões de ordens de serviço. 

Recomendações Que a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina/APPA: a) busque as 

medidas necessárias para apuração de responsabilidade dos eventuais 

responsáveis pelos danos causados a Administração; b) procure, nos futuros 

procedimentos de contratação que ensejarem elaboração de projeto básico e 

executivo por parte da APPA ou de terceiro contratado, nível de consecução e 

detalhamento dos referidos documentos, apto a viabilizar materialização dos 

serviços contratados, de forma a trazer segurança tanto ao contratante, no tocante a 

fiscalização, quanto ao contratado, no que se refere ao pagamento; c) adote um 

comportamento adequado às leis de regência das licitações e contratações, 
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FALHAS NA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, 

CARACTERIZADOS NAS MEDIÇÕES, ANÁLISE DE PROJETOS DE 

READEQUAÇÃO FEITOS PELA CONTRATADA E AUSÊNCIA DE PAGAMENTOS 

REFERENTES A SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS, ASSIM COMO POR 

SUSPENSÕES INDEVIDAS DA EXECUÇÃO CONTRATUAL POR PARTE DA 

EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL 

respondendo em tempo hábil e de formal oficial (de modo a possibilitar a futura 

comprovação da resposta) aos requerimentos feitos pela contratada, seja quanto a 

medições e alterações de projeto, seja quanto a outros assuntos, por fim, quando da 

expedição de determinações ao contratado, quando necessárias, fundamentadas na 

boa fé objetiva dos contratos, razoabilidade e necessidade.   

Proposta de 

Encaminhame

nto 

Achados de auditoria foram enviados para comentários do Gestor da Entidade 

Fiscalizada. 

 

 

AF 02 

 

ERROS NOS PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ESPECIFICAÇÕES E 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CARACTERIZADOS PELA FALTA DE 

IDENTIFICAÇÃO E ORÇAMENTAÇÃO COMPLETA DE SERVIÇOS, BEM 

COMO PELA FALTA OU DEFICIÊNCIA DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO 

ESTUDO E DEDUÇÃO DE MÉTODOS CONSTRUTIVOS E ORGANIZACIONAIS 

(PROJETO BÁSICO), E À COMPLETA EXECUÇÃO DA OBRA (PROJETO 

EXECUTIVO) 

Condição Verificou-se que os projetos, memoriais descritivos, especificações e planilhas 

orçamentárias fornecidos pela APPA na Concorrência nº 02/2007 não 

identificaram com precisão os serviços necessários para completa execução da 

obra. Em consequência, não houve a previsão adequada dos custos dos referidos 

serviços, também tendo sido prejudicado, pela falta de elementos, o planejamento 

da empresa acerca de métodos construtivos e condições organizacionais.  

Outro ponto observado é que alguns elementos do edital indicavam, inclusive, que, 
como a APPA estaria fornecendo o projeto executivo, não seria necessário um 
grande esforço por parte das empresas no que se refere ao planejamento da obra, 
motivo pelo qual serviços intelectuais relacionados ao projeto não seriam 
remunerados. Esta informação se mostrou inverídica, potencializando os efeitos 
ocasionados pelas demais omissões acima relatadas. 

Evidências Procedimentos administrativos n(s)º: 90727419, 151317162 e 154685626. 

Processo judicial nº: 0006918-25-2008-8-16-0129; 

Instrumentos convocatório: nº 002/2007; 

Instrumentos contratuais n(s)º:  026/2007; 

Ofícios nº(s):  Ofício n° 233/18 e 14/19, da 4ª Inspetoria de Controle Externo, 
003/19 e 155/19, da APPA, e respectivos anexos. 

Critério e Fonte 

de Critério 

Critérios: 

– O regime de empreitada por preço global, exige tanto do projeto básico, quanto do 

executivo, um nível de detalhamento que assegure manutenção da solução construtiva 
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ERROS NOS PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ESPECIFICAÇÕES E 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CARACTERIZADOS PELA FALTA DE 

IDENTIFICAÇÃO E ORÇAMENTAÇÃO COMPLETA DE SERVIÇOS, BEM 

COMO PELA FALTA OU DEFICIÊNCIA DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO 

ESTUDO E DEDUÇÃO DE MÉTODOS CONSTRUTIVOS E ORGANIZACIONAIS 

(PROJETO BÁSICO), E À COMPLETA EXECUÇÃO DA OBRA (PROJETO 

EXECUTIVO) 

adotada originariamente, afim de eliminar a necessidade de futuro termo aditivo e assegurar 

o respeito ao princípio da isonomia; 

–O projeto básico deve (dentre outras coisas): identificar todos os serviços, materiais e 

equipamentos necessários para execução da obra; estimar os custos relacionados aos 

serviços e fornecimentos; trazer elementos que possibilitem o estudo e dedução de métodos 

construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para obra; 

– Só se pode falar em projeto executivo quando o documento contém elementos 

necessários e suficientes à execução completa da obra.  

Fonte dos critérios:  

LEGISLAÇÃO 

Lei 8.666/93 (g.n). 

Art. 6o Para os fins desta Lei, considera-se:  

(...) 

IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 

precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou 

serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 

preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto 

ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição 

dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: 

(...) 

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a 

incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados 

para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações 

provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para 

a sua execução; 

(...) 

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de 

serviços e fornecimentos propriamente avaliados; 

X - Projeto Executivo - o conjunto dos elementos necessários e suficientes à 

execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; 

(...) 

Art. 7o As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão 

ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência: 
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(...) 

§ 2o As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 

(...) 

II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os 

seus custos unitários; 

Resolução nº 361/1991 do CONFEA. 

 “Art. 1º. O Projeto Básico é o conjunto de elementos que define a obra, o serviço ou o 

complexo de obras e serviços que compõem o empreendimento, de tal modo que suas 

características básicas e desempenho almejado estejam perfeitamente definidos, 

possibilitando a estimativa de seu custo e prazo de execução. 

“Em licitações de obras e serviços de engenharia, é necessária a elaboração de projeto 

básico adequado e atualizado, assim considerado aquele aprovado com todos os 

elementos descritos no art. 6º, inciso IX, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, 

constituindo prática ilegal a revisão de projeto básico ou a elaboração de projeto 

executivo que transfigurem o objeto originalmente contratado em outro de natureza 

e propósito diversos.” 

JURISPRUDÊNCIA. 

Info 02/TCU – projeto básico adequado 

Concorrência para realização de obra: 1 - Projeto básico deficiente e elaboração do 

projeto executivo como atribuição do licitante. 

O projeto executivo constitui-se em detalhamento do projeto básico, determinando, de 

forma minuciosa, as condições de execução. É dizer, trata-se de etapa complementar, 

não havendo sentido que seja deixada a cargo do projeto executivo a definição de itens 

essenciais da obra. Com base nesse entendimento, o Plenário fixou prazo para o 4º Centro 

Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA IV) adotar as medidas 

necessárias à anulação da Concorrência n.º 001/2009, que tinha por objeto a construção 

do novo prédio de comando do órgão. A decisão foi tomada em processo de 

representação formulada ao TCU contra cláusula editalícia que exigia que os 

licitantes apresentassem, junto com a proposta de preços, o projeto executivo da 

obra, em afronta ao art. 9º, § 2º, da Lei n.º 8.666/93, o qual faculta a exigência de 

projeto executivo somente do contratado. Chamados aos autos, os gestores do 

CINDACTA IV defenderam que a exigência de apresentação do projeto executivo, 

juntamente com a proposta de preços, justificar-se-ia pelo fato de tratar-se, em verdade, de 

projeto executivo complementar, a englobar a construção de estruturas (vigas, pilares e 

fundações) e das instalações de água, esgoto, pára-raios, telefone, contra-incêndio e 

elétrica. O relator concluiu que os elementos integrantes do chamado projeto executivo 

complementar deveriam ter constado do projeto básico da obra, por serem itens 

necessários e suficientes para caracterizar o empreendimento, conforme previsto no art. 6º, 

IX, da Lei n.º 8.666/1993. Ao final, ressaltou o relator que a apresentação desses elementos 

posteriormente à licitação poderia provocar significativo incremento de custo, com o risco 

de tornar o empreendimento inviável do ponto de vista orçamentário-financeiro. Além da 
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anulação do certame, o Plenário também determinou ao CINDACTA IV que caso entenda 

oportuno lançar novo procedimento licitatório, abstenha-se de deixar para o projeto 

executivo o papel de identificar os elementos necessários e suficientes à 

caracterização dos serviços da obra a ser executada, especificando-os de modo que 

fiquem devidamente caracterizados por meio de um projeto básico adequado. 

Precedentes citados: Acórdãos n.os 2.640/2007, 628/2008, 1.874/2007, 925/2006, 

1.523/2005 e 1.461/2003, todos do Plenário. Acórdão n.º 80/2010, TC-025.219/2009-7, rel. 

Min-Subst. Marcos Bemquerer Costa, 27.01.2010. 

- Assunto: PROJETO BÁSICO. DOU de 11.12.2009, S. 1, p. 126. Ementa: determinação à 

Amazonas Distribuidora de Energia S.A. para que se abstenha de utilizar plantas e 

especificações técnicas padrão, com múltiplas soluções, porquanto, na fase de projeto 

básico, já deve estar definida a melhor alternativa a ser implantada em cada 

empreendimento (item 9.1.13.1, TC-006.892/2009-7, Acórdão nº 3.051/2009-Plenário). 

- Assunto: OBRA PÚBLICA. DOU de 26.02.2010, S. 1, p. 145. Ementa: determinação à 
Fundação Universidade Federal ABC/SP (UFABC) para que: a) faça constar nos editais o 
detalhamento dos custos unitários das obras, nos termos dos arts. 6º, inc. IX, c/c 7º, § 2º, 
inc. II, 40, § 2º, inc. II e 55, inc. III, da Lei nº 8.666/1993; b) diante do atraso injustificável no 
ritmo das obras, proceda às penalidades previstas nas cláusulas contratuais avençadas; c) 
observe o inc. IX, art. 6º, da Lei nº 8.666/1993, elaborando projeto básico adequado de 
modo a não haver necessidade futura de termo aditivo que altere a solução construtiva 
adotada originalmente (itens 9.3.1 a 9.3.3, TC-010.581/2009-3, Acórdão nº 257/2010-
Plenário). 

Causa Os responsáveis da APPA tentaram aproveitar projetos obtidos em licitação 

anterior (Concorrência n° 006/04), contudo, não foram tomados os cuidados 

necessários para avaliar se os referidos documentos apresentavam todos os 

elementos, estabelecidos na Lei n° 8.666/93 (e Lei Estadual n° 15.608/07), para 

caracterização como projeto básico e executivo. 

Efeito - Criação de lacuna no regime de execução da obra, prejudicando a fiscalização 

do contrato (incluído medições), e gerando discussões entre contratante e 

contratada, que, inclusive, foram levadas ao Poder Judiciário. Ao final, decisão 

judicial transitada em julgado reconheceu a responsabilidade da empresa pública 

de pagar indenização ao particular, isto sem que se tenha obtido o resultado que 

era almejado na licitação.  

- Prejuízo para compreensão do edital, possibilitando a violação do princípio da 

isonomia.   

Recomendações Que  a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina/ APPA: a) busque as 

medidas necessárias para apuração de responsabilidade/ressarcimento dos 

eventuais responsáveis pelos danos causados a Administração; nas futuras 

licitações: b) apresente projeto básico contendo todos os elementos previstos no 

art.6°, da Lei n° 8.666/93; c) identifique com precisão os projetos executivos e 

adequações de projetos executivos necessários para completa execução da obra, 

com a correspondente previsão de custos e espaço em planilha para os licitantes 

apresentarem seus preços; d) quando pretender aproveitar projetos feitos por 
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terceiros, tome os cuidados necessários para avaliar a adequação dos 

documentos à legislação correlata. 

Proposta de 

Encaminhamento 

Achados de auditoria enviados para comentários do gestor da Entidade 

Fiscalizada 

 

 

AF 03 

 

IMPROPRIEDADES OBSERVADAS NO PROCEDIMENTO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL 

Condição Verificou-se que, na análise do pedido protocolado na APPA sob o n° 151317162, 

de reequilíbrio contratual e pagamento de valores reconhecidos judicialmente, a 

empresa pública estadual entendeu por bem rescindir amigavelmente o contrato, 

com pagamento adicional à contratada, referente a prejuízos sofridos. Ocorre que, 

na visão desta 4ª ICE, as orientações jurídicas proferidas no procedimento nº 

15.131.716-2 não foram completas, por não avaliaram a rescisão administrativa 

de 2008, fato este que deveria ter sido considerado pela entidade estadual.  

Foi observado, ainda, que no referido procedimento, bem como no procedimento 
de pagamento dele consequente (n° 154685626), houve imprecisão na definição 
dos órgãos que seriam competentes, no âmbito interno da APPA, para autorizar o 
dispêndio de valores. 

Evidências Procedimentos administrativos n(s)º: 90727419, 151317162 e 154685626; 

Processo judicial nº: 0006918-25-2008-8-16-0129; 

Instrumentos convocatório: nº 002/2007; 

Instrumentos contratuais n(s)º:  026/2007; 

Ofícios nº(s):  Ofício n° 233/18 e 14/19, da 4ª Inspetoria de Controle Externo, 
003/19 e 155/19, da APPA, e respectivos anexos. 

Critério e Fonte 

de Critério 

Critérios 

– A assessoria jurídica do órgão ou entidade pública deve interpretar adequadamente as 

consequências de decisões judiciais, considerando todos os elementos envolvidos, 

inclusive aqueles que possibilitem uma melhor defesa do erário, tendo em vista que atua 

em função primordial para consecução do interesse público. 

– Na interpretação da Deliberação Normativa CCEE n° 001/2018, e em qualquer normativo 

definidor de competência que possibilite variadas interpretações, é mais prudente dar 

preferência para os órgãos de maior composição nas estatais.  

Fonte dos critérios:  
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LEGISLAÇÃO 

- Princípio implícito da supremacia do interesse público. Nas palavras de José dos Santos 

Carvalho Filho (Manual de Direito Administrativo – 23ª edição, fls.35): “As atividades 

administrativas são desenvolvidas pelo Estado para benefício da coletividade. Mesmo 

quando age em vista de algum interesse estatal imediato, o fim último de sua atuação deve 

ser voltado para o interesse público”.  

- Dever de motivação, extraído implicitamente do ordenamento jurídico pátrio (princípio da 

publicidade e impessoalidade previstos no art.37 caput da CF), e expressamente do art.50 

da Lei n° 9.784/99, que, por sua vez, pode ser utilizado por analogia no procedimento 

administrativo em âmbito estadual. Nestes termos: 

“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos 

fundamentos jurídicos, quando: 

(...) 

§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração 

de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou 

propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.” 

Deliberação Normativa CCEE n° 001/2018 

Art. 6º A competência para deliberar sobre a celebração de quaisquer negócios jurídicos, 

incluindo a aquisição, alienação ou oneração de ativos, a obtenção de empréstimos e 

financiamentos, a assunção de obrigações em geral e a associação com outras pessoas 

jurídicas, deverá ser atribuída:  

I – A 1 (um) Diretor individualmente, quando o valor envolvido for inferior a 0,02% do Capital 

Social integralizado da Companhia;  

II – A 2 (dois) ou mais Diretores em conjunto, quando o valor envolvido for entre 0,02% e 

até 0,5% do Capital Social integralizado da Companhia; I 

II – À Diretoria Colegiada, quando o valor envolvido for entre 0,5% e até 2% do Capital 

Social integralizado da Companhia;  

IV – Ao Conselho de Administração, quando o valor envolvido for superior a 2% do Capital 

Social integralizado da Companhia 

Art. 12 O Conselho de Administração, órgão de deliberação colegiada responsável pela 
orientação superior da entidade (...) 

Causa - Falta de prudência no procedimento de deliberação sobre pagamentos que 

oneram a empresa pública. 

Efeito - Criação desnecessária de incertezas no procedimento de pagamento; 

- Prejuízo para avaliação com segurança da existência ou não de direito da 

contratada a ressarcimento por prejuízos decorrentes de contrato administrativo.   

Recomendações Que a APPA: a) avalie, caso fique comprovado vício de consentimento, a 

conveniência de propor ação anulatória de acordo extrajudicial; b) em futuras 

discussões acerca da competência para celebração de negócios jurídicos, quando 
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houver dúvida razoável, adote a intepretação que privilegie o órgão de maior 

composição no âmbito da empresa pública. 

Proposta de 

Encaminhamento 

Achados de auditoria enviados para comentários do gestor da Entidade 

Fiscalizada. 

 

5. COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE 

 

Foram propostas as seguintes comunicações de irregularidade: 

▪ Procedimento administrativo nº 41817-1/18 – Concorrência pública nº 122/2016. 

▪ Procedimento administrativo nº 69112-9/18 – Contrato n° 24/18 (concorrência 

pública nº 122/2016). 

6. CONCLUSÃO 

 

No tocante aos achados de Fiscalização, constatou-se que a empresa também 

acatou as recomendações desta 4ª Inspetoria, empreendendo ações para sanar as 

desconformidades evidenciadas nos achados de irregularidade. Ainda, foram feitas 

recomendações para o aprimoramento nos procedimentos licitatórios do órgão. 

O acatamento de recomendação para a prevenção de ocorrências futuras de 

irregularidades não isenta eventual28 responsabilização pelos fatos passados.  

 

 

 

                                                           
28 Os trabalhos de fiscalização são efetuados com base em ponderação a respeito do escopo de auditoria e em amostragens 
estatísticas podendo implicar reanálise de objetos já fiscalizados. 
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PROCESSO:   288360/19 

ASSUNTO:        PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 

ENTIDADE:    ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 

EXERCÍCIO:    2018 

INSTRUÇÃO N.º  381/2019 - CGE - 1ª ANÁLISE 

GESTORES: 

Nome Cargo Início Fim 

LUIZ HENRIQUE TESSUTTI DIVIDINO Presidente 01/01/18 28/03/18 

LOURENÇO FREGONESE Presidente 29/03/18 31/12/18 

Prestação de Contas Estadual. Administração Indireta. 

Exercício de 2018. Primeiro Exame. Encaminhamento para 

abertura de prazo para contraditório. 

1 - INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS 

INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS EM 31/12/2018. 

Entidade ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 

Vinculação SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA 

Natureza Jurídica EMPRESA PÚBLICA - INDEPENDENTE 

Diretor Presidente LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA 

Diretor Financeiro LUIZ FERNANDO GASPARI DE OLIVEIRA LIMA 

Presidente do Conselho de Administração NILSON HANKE CAMARGO 

Presidente do Conselho Fiscal GERALDO JOSE DA CAMARA FERREIRA DE MELO FILHO 

Responsável Técnico RODRIGO NERIS CAVALCANTI - CONTADOR - CRC:PR066466O9 
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2 - FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO 

Nos termos do art. 175-J do Regimento Interno deste Tribunal de 

Contas, vem a esta Coordenadoria de Gestão Estadual o presente processo de 

Prestação de Contas para análise e instrução sobre os aspectos formais, técnico-

contábeis e de gestão, tendo por base os fatos constatados na análise desta 

Coordenadoria, bem como nos relatórios de inspeção in loco das Inspetorias de 

Controle Externo deste Tribunal.  

Os exames foram conduzidos em observância às técnicas contábeis 

geralmente aceitas e sob a ótica das legislações aplicadas a estas Entidades, reunindo 

e apontando os fatos importantes que marcaram a gestão, no exercício em análise.  

A presente Prestação de Contas foi protocolada em 30/04/2019, 

portanto dentro do prazo estipulado no art. 222 do Regimento Interno deste Tribunal. 

Confrontando a documentação enviada com a exigida na Instrução 

Normativa nº 144/2018, que define a documentação mínima que deve compor o 

processo de Prestação de Contas das Empresas Públicas, Sociedades de Economia 

Mista e Serviços Sociais Autônomos da Administração Indireta Estadual, pôde-se 

constatar o atendimento à mencionada Instrução Normativa. 
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3 - FORMALIZAÇÃO DO SEI-CED 

Os dados quadrimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-

CED, aplicáveis à entidade para o período, foram encaminhados dentro dos prazos 

fixados na Instrução Normativa nº 113/2015, conforme situação demonstrada a seguir:  

Dados quadrimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-

CED: 

Quadrimestre Prazo para Envio Data de Envio Situação 

1º 04/06/2018 30/05/2018 Dentro do Prazo 

2º 01/10/2018 28/09/2018 Dentro do Prazo 

3º 01/04/2019 29/03/2019 Dentro do Prazo 
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4 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

As Demonstrações Contábeis foram devidamente publicadas no Diário 

Oficial Paraná, número 10423, do dia 25 de abril de 2019.  

Na análise das demonstrações contábeis serão analisados os aspectos 

de maior relevância em relação às demais peças que integram o processo, tais como: 

Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração dos 

Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração 

do Valor Adicionado, Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, Relatório da 

Administração, Parecer dos Auditores Independentes, e o Parecer do Conselho Fiscal. 

4.1 - BALANÇO PATRIMONIAL 

O Balanço Patrimonial demonstra a posição financeira da entidade em 

determinado momento e representa, de forma ordenada, seu conjunto de bens, direitos 

e obrigações ao final do exercício. Sua apresentação obedece à Lei nº 6.404/76, 

alterada pelas Leis nºs 11.638/07, 11.941/09 e 12.431/2011, sendo dividido em Ativo, 

Passivo e Patrimônio Líquido, onde o Ativo representa os Bens e Direitos da Entidade, 

o Passivo as obrigações com terceiros, e o Patrimônio Líquido os recursos aplicados 

pelos acionistas. 
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Estado do Paraná 
 

  

Tipo de Relatório: consolidado  

Entidade: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E 
ANTONINA 

 

Até o mês: 12  

Ano: 2018  

BALANÇO PATRIMONIAL ESTATAL Gerado em: 27/06/2019 
15h46min 

 

 

  

    
 Especificação Exerc. Atual A. V. % Exerc. Anterior A. V. % A. H. 

ATIVO 1.241.340.490,50 100,00 1.070.126.968,42 100,00 16,00 

   ATIVO CIRCULANTE 463.967.668,19 37,38 394.025.470,08 36,82 17,75 

      Caixa e Equivalentes de Caixa 536.483.574,61 43,22 464.673.933,01 43,42 15,45 
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      Créditos a Curto Prazo 8.920.547,93 0,72 15.758.317,62 1,47 -43,39 

         Clientes 8.920.547,93 0,72 15.758.317,62 1,47 -43,39 

      Demais Créditos e Valores a Curto Prazo -95.092.076,59 -7,66 -93.975.801,56 -8,78 -1,19 

      Estoques 13.519.235,25 1,09 7.432.060,00 0,69 81,90 

      VPD Pagas Antecipadamente 136.386,99 0,01 136.961,01 0,01 -0,42 

   ATIVO NÃO CIRCULANTE 777.372.822,31 62,62 676.101.498,34 63,18 14,98 

      Ativo Realizável a Longo Prazo 317.559.927,99 25,58 229.368.769,55 21,43 38,45 

         Créditos a Longo Prazo 571.710,55 0,05 0,00 0,00 0,00 

            Clientes 204.415.208,51 16,47 178.579.580,24 16,69 14,47 

           (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo 
Prazo 

-203.843.497,96 -16,42 -178.579.580,24 -16,69 -14,15 

         Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 316.988.217,44 25,54 229.368.769,55 21,43 38,20 

      Investimentos 9.384,77 0,00 9.384,77 0,00 0,00 

         Demais Investimentos Permanentes 9.384,77 0,00 9.384,77 0,00 0,00 

      Imobilizado 454.985.937,38 36,65 441.642.544,67 41,27 3,02 

         Bens Móveis 181.928.265,94 14,66 179.043.089,38 16,73 1,61 

         Bens Imóveis 887.479.623,82 71,49 855.306.279,10 79,93 3,76 

         (-)Depreciação, Exaustão e Amortização 
Acumuladas 

-614.421.952,38 -49,50 -592.706.823,81 -55,39 -3,66 

      Intangível 4.817.572,17 0,39 5.080.799,35 0,47 -5,18 

         Softwares 6.056.795,61 0,49 6.104.694,69 0,57 -0,78 

         (-)Amortização Acumulada -1.239.223,44 -0,10 -1.023.895,34 -0,10 -21,03 

TOTAL DO ATIVO 1.241.340.490,50 100,00 1.070.126.968,42 100,00 16,00 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.241.340.490,50 100,00 1.070.126.968,42 100,00 16,00 

   PASSIVO CIRCULANTE 235.299.188,03 18,96 138.745.913,68 12,97 69,59 

      Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e 
Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 

12.259.908,34 0,99 9.242.939,73 0,86 32,64 

      Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 26.365.824,27 2,12 9.577.777,10 0,90 175,28 

      Obrigações Fiscais a Curto Prazo 191.367.601,64 15,42 116.100.845,77 10,85 64,83 

      Provisões a Curto Prazo 60.111,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Demais Obrigações a Curto Prazo 5.245.742,55 0,42 3.824.351,08 0,36 37,17 

   PASSIVO NÃO CIRCULANTE 531.434.881,67 42,81 538.562.458,10 50,33 -1,32 

      Obrigações Fiscais a Longo Prazo 25.038.064,17 2,02 35.160.668,78 3,29 -28,79 

      Provisões a Longo Prazo 506.396.817,50 40,79 503.401.789,32 47,04 0,59 

TOTAL DO PASSIVO 766.734.069,70 61,77 677.308.371,78 63,29 13,20 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 474.606.420,80 38,23 392.818.596,64 36,71 20,82 

   Patrimônio Social e Capital Social 1.086.443.861,38 87,52 1.086.443.861,38 101,52 0,00 

   Resultados Acumulados -611.837.440,58 -49,29 -693.625.264,74 -64,82 11,79 
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      Resultado de exercícios anteriores -611.665.596,50 -49,27 -553.872.924,20 -51,76 -10,43 

      Ajustes de exercícios anteriores -171.844,08 -0,01 -139.752.340,54 -13,06 99,88 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.241.340.490,50 100,00 1.070.126.968,42 100,00 16,00 
 

4.1.1 - ANÁLISE DE BALANÇO 

Índices Equação Exercício Atual Exercício Anterior 

Composição do 
Endividamento 

Passivo Circulante/ (Passivo Circulante + 
Passivo Não Circulante) *100 

30,69 20,48 

Imobilização do Patrimônio 
Líquido 

Ativo Permanente/Patrimônio Líquido*100 96,88 113,72 

Imobilização de Recursos não 
Correntes 

Ativo Permanente/ (Patrimônio Líquido + 
Passivo Não Circulante)*100 

45,71 47,96 

Liquidez Seca Ativo Circulante / Passivo Circulante 1,97 2,84 

Liquidez Corrente 
(Ativo Circulante – Estoques – Despesas 
Antecipadas) / Passivo Circulante 

1,91 2,79 

Fonte: SEI-CED 

COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO 

A análise da composição do endividamento possibilita mensurar o 

volume de dívidas da entidade com vencimento no curto prazo em relação à dívida 

total.  

Adotando-se o padrão de análise deste indicador, de quanto menor, 

melhor, ao observarmos os números demonstrados no Balanço Patrimonial da 

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA, temos que a dívida 

de curto prazo representa 30,69% em relação à dívida total no exercício analisado. 

IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

A análise do índice de Imobilização do Patrimônio Líquido permite 

identificar quanto do Patrimônio Líquido da entidade está investido no Ativo 

Permanente. Para efeito do cálculo deste indicador, consideramos como Ativo 

Permanente, a somatória dos subgrupos Investimentos, Imobilizado e Intangível. A 

menor, ou maior, alocação de recursos do Patrimônio Líquido no Ativo Permanente, 

indica menor, ou maior, grau de imobilização de recursos próprios.  

Adotando-se o padrão de análise deste indicador, de quanto menor, 

melhor, pelos valores apresentados no Balanço Patrimonial da ADMINISTRAÇÃO DOS 

PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA, temos que o volume de recursos aplicados 
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no Ativo Permanente, no exercício analisado, representa 96,88% do Patrimônio 

Líquido. 

IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS NÃO CORRENTES 

Ampliando a abrangência do índice de Imobilização do Patrimônio 

Líquido, podemos incluir os passivos de longo prazo, que também não comprometem 

diretamente o capital de giro da entidade. Neste caso, agregando os recursos do 

Passivo Não Circulante aos do Patrimônio Líquido, poderemos identificar quanto dos 

recursos não correntes, de longo prazo, da entidade está investido no Ativo 

Permanente. Neste caso, também consideramos como Ativo Permanente, a somatória 

dos subgrupos Investimentos, Imobilizado e Intangível. O percentual de aplicação 

destes recursos de longo prazo, em geral menos onerosos, no Ativo Permanente, 

possibilita constatar se há utilização de recursos de curto prazo em itens patrimoniais 

de características próprias de longo prazo.  

Desta forma, adotando-se o padrão de análise deste indicador, de 

quanto menor, melhor, pelos valores apresentados no Balanço Patrimonial da 

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA, temos um índice 

de Imobilização de Recursos não Correntes de 45,71% sobre o valor do Ativo 

Permanente no exercício analisado. 

LIQUIDEZ SECA e LIQUIDEZ CORRENTE 

A solvência financeira de uma entidade resulta diretamente da boa, ou 

má, gestão financeira de seus dirigentes, especificamente no tocante aos recursos de 

curto prazo. Relevante característica da capacidade técnica de uma gestão justifica 

demonstrarmos o indicador que evidencia tal fato. Este é conhecido como Índice de 

Liquidez, que nas suas diversas peculiaridades, retorna em diferentes graus de 

abrangência e especificidade a situação financeira de uma entidade frente aos 

compromissos financeiros assumidos.  

Utilizando-se os valores apresentados no Balanço Patrimonial da 

entidade, temos que a ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E 

ANTONINA apresenta Índice de Liquidez Corrente de 1,91 e, mais especificamente 

ainda, um Índice de Liquidez Seca de 1,97. Em regra, adota-se para análise destes 
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indicadores a interpretação de que, em relação ao índice, quanto maior, melhor. 

Porém, devemos considerar as peculiaridades da atividade desenvolvida pela 

Entidade, e as particularidades de cada caso. 

4.1.2 - INCREMENTO DO PASSIVO A DESCOBERTO 

Após analisar as contas patrimoniais da entidade, constata-se que não 

houve Passivo a Descoberto ou incremento de Passivo a Descoberto. 

4.2 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

A Demonstração do Resultado do Exercício tem como objetivo principal 

apresentar de forma resumida o resultado apurado em relação ao conjunto de 

operações realizadas num determinado período. 

   
  TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Estado do Paraná 
 

  

Tipo de Relatório: consolidado  

Entidade: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E 
ANTONINA 

 

Até o mês: 12  

Ano: 2018  

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCICIO ESTATAL Gerado em: 27/06/2019 
15h46min 

 

 

 

   
 Especificação Exerc atual A V % Exerc anterior A V % A H % 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 359.741.578,57 110,54 366.069.517,15 111,80 -1,73 

  Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de 
Serviços 

359.741.578,57 110,54 366.069.517,15 111,80 -1,73 

(-)DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA 34.287.317,15 10,54 38.645.050,53 11,80 -11,28 

  Deduções do Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e 
Prestação de Serviços 

34.287.317,15 10,54 38.645.050,53 11,80 -11,28 

(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 325.454.261,42 100,00 327.424.466,62 100,00 -0,60 

(-)CUSTOS DAS MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS 108.689.992,64 33,40 94.938.198,62 29,00 14,48 

  Custo de Serviços Prestados 108.689.992,64 33,40 94.938.198,62 29,00 14,48 

(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 216.764.268,78 66,60 232.486.268,00 71,00 -6,76 

(-)DESPESAS OPERACIONAIS 80.525.788,64 24,74 92.360.962,55 28,21 -12,81 

  Pessoal e Encargos 31.504.852,63 9,68 38.877.687,51 11,87 -18,96 

  Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 47.101.003,36 14,47 52.503.377,51 16,04 -10,29 
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  Tributárias (exceto IR e CSSL) 1.919.932,65 0,59 979.897,53 0,30 95,93 

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO 30.800.769,52 9,46 36.882.153,13 11,26 -16,49 

  (+) Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 33.552.614,94 10,31 40.367.094,41 12,33 -16,88 

  (-) Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 2.751.845,42 0,85 3.484.941,28 1,06 -21,04 

(+/-) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS -48.389.206,44 -14,87 15.862.236,93 4,84 -405,06 

 (+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.165.803,01 0,36 1.351.454,80 0,41 -13,74 

 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 49.555.009,45 15,23 -14.510.782,13 -4,43 441,50 

  Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 25.846.975,07 7,94 25.281.510,78 7,72 2,24 

  Outras Variações Patrimoniais Diminutivas (exceto 
Participações e Contribuições) 

23.708.034,38 7,28 -39.792.292,91 -12,15 159,58 

(=) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E 
CONTRIBUIÇÕES 

118.650.043,22 36,46 192.869.695,51 58,91 -38,48 

  Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 26.962.378,24 8,28 24.748.846,31 7,56 8,94 

  Contribuição Social s/ Lucro Líquido - CSLL 9.727.996,74 2,99 8.930.687,67 2,73 8,93 

(=) RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES 81.959.668,24 25,18 159.190.161,53 48,62 -48,51 

(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 81.959.668,24 25,18 159.190.161,53 48,62 -48,51 
 

4.2.1 - ANÁLISE DRE 

Índices Equação Exercício Atual Exercício Anterior 

Rentabilidade do Ativo 
Resultado Líquido / Ativo 
Total*100 

6,60 14,88 

Rentabilidade do Patrimônio Líquido 
Resultado Líquido / 
Patrimônio Líquido 
Médio*100 

18,90 41,55 

Fonte: SEI-CED 

RENTABILIDADE DO ATIVO 

Ao analisar este indicador, objetiva-se medir a eficiência global dos 

gestores da entidade na geração de lucros com o total de ativos disponíveis. Há que se 

considerar neste indicador, o efeito que cada ramo de atividade pode gerar, 

possibilitando uma interpretação padrão, e ao mesmo tempo livre se considerarmos as 

peculiaridades de cada caso.  

Adotando-se o padrão de análise deste indicador, de quanto maior, 

melhor, ao observarmos os números apresentados nas Demonstrações Contábeis da 

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA, temos que a 

Rentabilidade do Ativo é de 6,60%. 
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RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Para a análise do retorno que os acionistas obtêm em relação aos seus 

investimentos, utilizamos o indicador conhecido como Rentabilidade do Patrimônio 

Líquido, também conhecido como Retorno do Capital Próprio, por utilizar como 

denominador apenas dados do Patrimônio Líquido. Esse indicador permite comparar o 

resultado da atividade com a remuneração média do mercado, sem deixar de lado as 

peculiaridades de cada caso, ou ramo de atividade.  

Adotando-se o padrão de análise deste indicador, de quanto maior, 

melhor, os números apresentados nas Demonstrações Contábeis da 

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA, demonstram que 

Rentabilidade do Patrimônio Líquido é de 18,90%. 

4.3 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 

Esta demonstração apresenta os fluxos de caixa, que são as entradas 

e saídas de caixa e equivalentes de caixa em determinado período, classificados por 

atividades operacionais, de investimento e de financiamento. 

     
  TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Estado do Paraná 
 

  

Tipo de Relatório: consolidado  

Entidade: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E 
ANTONINA 

 

Ano: 2018  

   

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Método Indireto) Gerado em: 27/06/2019 
15h46min 

 

 

 

     
  Fluxos De Caixa Ano Atual AV Ano 

Atual 
Ano Anterior AV Ano 

Anterior 
Analise 

Horizontal 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS 

     

Lucro/Prejuízo líquido do exercício 81.959.668,24 0,00 159.190.161,53 0,00 -48,51 

AJUSTES PARA A CONCILIAÇÃO DO 
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO COM A 
GERAÇÃO DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS 

     

Depreciação 22.074.546,96 21,72 17.907.026,17 8,68 23,27 
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Aumento/Redução de Provisões 3.055.139,41 3,01 -39.958.694,67 -19,37 107,65 

Outros Ajustes para conciliação do lucro 
líquido 

-171.844,08 -0,17 0,00 0,00 0,00 

REDUÇÃO (AUMENTO) DOS ATIVOS E 
PASSIVOS 

     

Aumento/Redução de Clientes 6.172.811,44 6,07 1.780.566,53 0,86 246,68 

Aumento/Redução de Estoques -6.087.175,25 -5,99 -1.529.938,27 -0,74 -297,87 

Aumento/Redução de Depósitos Judiciais -88.793.292,79 -87,37 21.983.486,74 10,66 -503,91 

Aumento/Redução de Imposto de renda e 
contribuição social 

-2.950.897,89 -2,90 -553.310,67 -0,27 -433,32 

Aumento/Redução de despesas 
antecipadas 

574,02 0,00 134.431,01 0,07 -99,57 

Aumento/Redução em fornecedores 86.370.558,51 84,99 47.447.755,31 23,00 82,03 

Aumento/Redução de outros ativos 
operacionais 

0,00 0,00 -100.885,89 -0,05 100,00 

(=) FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 
LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS 

101.630.088,57 100,00 206.300.597,79 100,00 -50,74 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 
INVESTIMENTO 

     

Pagamento pela aquisição de imobilizado -35.154.712,49 100,00 -38.299.930,63 100,00 8,21 

CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO PELAS 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 

-35.154.712,49 100,00 -38.299.930,63 100,00 8,21 

TOTAL DO AUMENTO/REDUÇÃO NO 
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

     

Saldo inicial de caixa e equivalentes de 
caixa 

369.815.667,16 0,00 201.815.396,87 0,00 83,24 

Saldo final de caixa e equivalentes de caixa 436.291.043,24 0,00 369.815.667,16 0,00 17,98 

VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES 
DE CAIXA 

66.475.376,08 0,00 168.000.270,29 0,00 -60,43 

 

4.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Esta demonstração evidencia toda movimentação do Patrimônio 

Líquido, seus acréscimos e diminuições, como também a formação e utilização de 

reservas. 

   



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR D8SR.3MJZ.JJRD.M56F.O

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

 

12 

 

  TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 
Estado do Paraná 

 

  

Tipo de Relatório: consolidado  

Entidade: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E 
ANTONINA 

 

Ano: 2018  

   

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL Gerado em: 27/06/2019 
15h46min 

 

 

 

   
 Especificação Capital Social Reservas 

de Capital 
Reservas 
de Lucros 

Lucros/Prej. 
Acumulados 

Outros 
Resultados 

Abrangentes 

Patr. Liq. do 
Sócios da 

Controladora 

SALDO EM 31 DE 
DEZEMBRO DO 
EXERCÍCIO ANTERIOR - 
R$ 

1.086.443.861,38 0,00 0,00 -713.063.085,73 0,00 373.380.775,65 

LUCRO/PREJUÍZO 
LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 

0,00 0,00 0,00 81.959.668,24 0,00 81.959.668,24 

Outros Ajustes da de 
reclassificação 

0,00 0,00 0,00 0,00 -171.844,08 -171.844,08 

OUTROS RESULTADOS 
ABRANGENTES 

    0,00 -171.844,08 

RESULTADO 
ABRANGENTE TOTAL 

    0,00 81.787.824,16 

SALDO EM 31 DE 
DEZEMBRO DO 
EXERCÍCIO ATUAL - R$ 

1.086.443.861,38 0,00 0,00 -631.103.417,49 -171.844,08 455.168.599,81 

 

 

   

4.5 - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 

A Demonstração do Valor Adicionado tem a função de divulgar e 

identificar o valor da riqueza gerada pela entidade, e como essa riqueza foi distribuída 

entre os diversos setores que contribuíram, direta ou indiretamente, para a sua 

geração. 

A entidade está dispensada da elaboração da Demonstração do Valor 

Adicionado por não se enquadrar no disposto no Inciso V, do art. 176 da Lei nº 

6.404/1976, alterada pela Lei nº 11.638/2007. 

4.6 - CAPITAL SOCIAL 

A ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 

pela sua natureza jurídica não possui composição acionária.   
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4.7 - NOTAS EXPLICATIVAS 

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações 

Contábeis, e apresentam informações de natureza patrimonial, econômica, financeira, 

legal, física e social, bem como os critérios utilizados na elaboração das 

demonstrações contábeis e eventos subsequentes ao balanço. As Notas Explicativas 

das Demonstrações Contábeis da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ 

E ANTONINA encontram-se na peça nº 9 do presente processo. 

4.8 - ANÁLISE CONTÁBIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

Na análise Contábil, Financeira e Patrimonial não houve apontamentos 

nos resultados apresentados. 

4.9 - COMPARATIVO DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENTIDADE X DADOS SEI-

CED                                                                                                                    R$ milhares 

Especificação Valor SEI-CED (R$ mil) Valor PCA (R$ mil) Diferença (R$ mil) 

BALANÇO PATRIMONIAL    

Ativo 1.241.340 1.241.340 0 

Ativo Circulante 463.967 463.968 0 

Ativo Não Circulante 777.372 777.373 0 

Passivo e Patrimônio Líquido 1.241.340 1.241.340 0 

Passivo Circulante 235.299 235.299 0 

Passivo Não Circulante 531.434 531.435 0 

Patrimônio Líquido 474.606 474.607 0 

DEMONSTRAÇÃO DO 
RESULTADO DO EXERCÍCIO 

   

Resultado Líquido do Exercício 81.959 81.960 0 

Fonte: SEI-CED / PCA 

A comparação entre os valores dos grupos do Balanço Patrimonial, e 

do Resultado Líquido do Exercício, emitidos pela contabilidade, não evidenciou 

divergências com os números levantados a partir dos dados enviados no Sistema 

Estadual de Informações – SEI/CED. 
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4.10 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

O Relatório da Administração apresenta os principais resultados 

alcançados pela Entidade, o qual divulga informações que possibilitam o conhecimento 

da Instituição, assim como seus objetivos e políticas, em complemento às peças 

contábeis e notas explicativas contidas nas Demonstrações Financeiras. O Relatório da 

Administração expõe um quadro completo das posturas e do desempenho da 

administração na gestão e alocação dos recursos que se encontram a ela confiados. O 

Relatório da Administração da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E 

ANTONINA encontra-se na peça nº 4 do presente processo. 

4.11 - PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

O Parecer dos Auditores Independentes tem a sua apresentação e 

publicação obrigatória, juntamente com as demonstrações contábeis, para as 

companhias aberta e outras empresas com regulamentação especial, como instituição 

financeira, seguradoras e outras, conforme Art. 275, da Lei nº 6.404/76. A finalidade 

deste parecer é expor resumidamente a opinião dos auditores a respeito da 

fidedignidade das Demonstrações Financeiras.  

As Demonstrações Financeiras da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS 

DE PARANAGUÁ E ANTONINA, referentes ao exercício de 2018, foram auditadas pela 

empresa BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S, cujo parecer constante na 

peça nº 14, contém o seguinte opinativo: 

“Examinamos as demonstrações contábeis da ADMINISTRAÇÃO DOS 

PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA que compreendem o balanço 

patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, 

dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 

para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 

incluindo o resumo das principais políticas contábeis.  

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - 
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APPA em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus 

fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil”. 

4.12 - PARECER DO CONSELHO FISCAL 

O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador do Conselho de Administração 

das Sociedades Anônimas, conforme disposto nos artigos 161 a 165 da Lei nº 6.404/76 

e suas alterações. Dentre suas várias atribuições, compete ao Conselho Fiscal: opinar 

sobre o relatório anual da administração, fazendo constar no seu parecer as 

informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da 

assembleia geral; analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais 

demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela companhia; examinar as 

demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar.  

Para as entidades que não possuírem Conselho Fiscal, essas 

atribuições poderão ser de outro Conselho, como de Administração, de Investimento, 

Estadual, Diretor, Superior.  

O Parecer do Conselho Administração, constante na peça nº 15, afirma 

que: 

“O Conselho de Administração da Administração dos Portos de 

Paranaguá e Antonina - APPA, tendo examinado as Demonstrações Financeiras da 

APPA relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, aprovou, 

por unanimidade, a referida proposição.  

Face ao exposto, é de parecer que os citados documentos ficam 

devidamente aprovados por este colegiado”.  
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5 - CONTROLE INTERNO 

A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seus arts. 70 e 74, sobre a 

necessidade de criação de sistema de controle interno de cada Poder, acompanhados 

em igual sentido pelos arts. 74 e 78 da Constituição do Estado do Paraná.  

No campo infraconstitucional, as normas de Controle Interno são temas 

de capítulo específico na Lei Federal nº 4.320/64 (arts. 76 a 80); a Lei Complementar nº 

101/2000 (LRF) também reafirma a importância do Controle Interno, delegando ao 

responsável por esse várias atribuições (parágrafo único do art. 54 e art. 59); e a Lei 

Complementar nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas) dedicou um capítulo 

específico ao tema (Título III, arts. 4º a 8º).  

A Controladoria Geral do Estado (CGE), criada pela Lei nº 17.745/13, 

por meio da sua Coordenadoria de Controle Interno, atua como órgão central de 

coordenação e tem por finalidade e competência, planejar, coordenar, controlar e 

avaliar as atividades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual. Esta 

coordenação por sua vez, se dá de forma descentralizada em cada Entidade da 

Administração Estadual, por meio dos Agentes de Controle Interno, que atuam na 

avaliação in loco. 

Além do exigido pelo art. 74 da Constituição Federal, o Relatório será 

composto pelo resultado das avaliações efetivadas pelo Agente de Controle Interno 

Avaliativo conjugadas com o Relatório encaminhado pela Controladoria Geral do 

Estado. Deverá evidenciar o resultado das ações decorrentes dos controles existentes, 

atendendo às orientações técnicas da CGE (IN nº 001/2018-CGE). 

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Origem da 
Operação 

Achado 
Ano 

Achado 

Atesto 
Art. 74 

C.F 

Medidas para o 
Achado 

Notas 
Explicativas 

Monitoramento 
Descrição do achado 

Achado 206 2018 S 

Não há designação 
formal de funcionários 

que realizam 
procedimentos no 

sistema para atender 
despesas com viagens. 

 

Não há designação formal de 
funcionários que realizam 
procedimentos no sistema para 
atender despesas com viagens. 

Achado 763 2018 S Não há normas e 
procedimentos internos 

 Não há normas e 
procedimentos internos 
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definindo os 
documentos 

comprobatórios que 
compõem o relatório de 
prestação de contas de 

cada viajante. 

definindo os documentos 
comprobatórios que compõem o 
relatório de prestação de contas 
de cada viajante. 

Recomendação - - S 

Visando aprimorar os 
sistemas de controle, 

esta Controladoria 
recomenda que os 

empregados 
responsáveis pelo 
sistema de viagens 
estejam designados 

formalmente, 
possibilitando a 

responsabilização por 
eventuais falhas nos 

controles. 

Fluxo não 
finalizado. 

 

Recomendação - - S 

Considerando o 
princípio da boa 

administração e visando 
aprimorar os controles 

na utilização dos 
recursos para viagem, 

recomenda-se que 
sejam definidas o mais 

rápido possível as 
normas e 

procedimentos para 
elaboração do dossiê de 
prestação de contas de 

cada viajante. 

Fluxo não 
finalizado. 

 

RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 

Origem do 
Relatório CGE 

Núm. 
Relatório 

CGE 

Ano 
Relatório 

CGE 

Atesto 
Relatório 

CGE 
Medidas Implementadas 

Notas 
Explicativas 

Monitoramento 
CGE 

Relatório de 
Recomendações 

da 
Coordenadoria 

de Corregedoria 

- - N Não há nenhuma observação. 

Prejudicado 
pela não 

atuação da 
Coordenadoria 

de 
Corregedoria 

no Órgão 

Relatório de 
Avaliação da 

Coordenadoria 
de Ouvidoria. 

- - N 
De acordo com as informaçoes cedidas pela 

Coordenadoria de Ouvidoria da Controladoria Geral 
do Estado, houve: 30 Atendimentos. 

 

Relatório de 
Avaliação da 

Coordenadoria 
de 

Transparência e 
Acesso à 

Informação. 

- - N 

De acordo com as informaçoes cedidas pela 
Coordenadoria de Transparência e Acesso a 

Informação da Controladoria Geral do Estado, houve: 
8 Pedidos de Acesso a Informação. 

 

A partir da análise do Relatório do Controle Interno e do Relatório da 

Controladoria Geral do Estado encaminhado via SEI-CED, foi possível concluir que 

houve dois Achados do Controle Interno que geraram duas recomendações.  
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A conclusão do Parecer do Controle Interno foi pela Regularidade com 

Recomendações. Segue o opinativo do Controle Interno:  

“Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado 

e conduzido por este Órgão de controle interno sobre os atos de gestão do exercício 

financeiro de 2018, da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA, em 

atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado 

consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, 

concluímos pela REGULARIDADE COM RECOMENDAÇÕES da referida gestão, 

encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao 

conhecimento do Responsável pela Administração.  

A conclusão antes referida decorre da constatação de ocorrência nas 

contas da gestão em questão, da(s) seguinte(s) inconformidade(s):  

Referente ao Termo de Inventário de 2017 e 2018, esta Unidade de 

Controle Interno recomenda que a Gestão Patrimonial melhore suas práticas 

administrativas e consequentemente de controle, registrando os itens patrimoniais em 

sua totalidade e com os valores atualizados. Porém, reconhecemos que o 

procedimento está em fase de melhorias, com a contratação de empresa especializada 

para o levantamento patrimonial, e toda a regularização, devido ao grande patrimônio 

desta empresa pública, demanda maior tempo.  

Por fim, encontra-se ações na Lei Orçamentária Anual que não foram 

executadas.  

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas 

nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e 

legais que o caso ensejar”.  

Tendo em vista a existência de duas recomendações por parte do 

Controle Interno, códigos 206 e 763, solicita-se o envio de informações sobre as ações 

que foram e/ou estão sendo tomadas para atender ao contido nas recomendações 

supracitadas.  
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6 - RELATÓRIOS DAS ICES 

Nos termos do art. 157, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal, 

as Inspetorias de Controle Externo – ICE´s realizam fiscalização contábil, financeira, 

operacional e patrimonial dos jurisdicionados sob o aspecto da legitimidade, legalidade, 

economicidade, eficiência e eficácia, visando subsidiar as atividades desta 

Coordenadoria de Gestão Estadual.  

Cabe ainda às ICE´s elaborar os relatórios de inspeção, anualmente, 

contendo o resultado destes trabalhos de fiscalização.   

A cópia do respectivo Relatório de Fiscalização foi juntada na peça 

anterior a esta instrução.  

A seguir apresenta-se os apontamentos do Relatório Anual de 2018, 

emitido pela 4ª Inspetoria de Controle Externo, superintendida pelo Conselheiro Ivan 

Lelis Bonilha.  

“Foram evidenciados os seguintes achados de Fiscalização: 

Auditoria de Controle Concomitante 

Portal da Transparência e Controle Social  

1) Ausência de publicação da íntegra dos processos licitatórios  

Edital de Pregão Eletrônico n.º 125/2018  

1) Vedação injustificada de participação de consórcio de empresas;  

2) Exigência excessiva de documento de habilitação (catálogo dos 

produtos cotados);  

3) Exigência indevida de capital social integralizado mínimo para fins 

de habilitação;  

4) Violação ao direito de apresentar regularidade trabalhista tardia a 

microempresas e empresas de pequeno porte.  

Edital de Pregão Eletrônico n.º 132/2018  
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1) Vedação injustificada de participação de consórcio de empresas;  

2) Utilização injustificada do Pregão Eletrônico.  

Edital de Pregão Eletrônico n.º 14/2018  

1) Utilização injustificada do Pregão Presencial;  

2) Vedação injustificada de participação de consórcio de empresas;  

3) Exigência indevida de capital social integralizado mínimo;  

4) Violação ao direito de apresentar regularidade trabalhista tardia a 

microempresas e empresas de pequeno porte.  

5) Exigência ilegal de declaração de propriedade do equipamento.  

Edital de Pregão Eletrônico n.º 17/2018  

1) Vedação injustificada de participação de consórcio de empresas;  

2) Exigência excessiva de documento de habilitação (catálogo dos 

produtos cotados);  

3) Exigência indevida de capital social integralizado mínimo para fins 

de habilitação;  

4) Violação ao direito de apresentar regularidade trabalhista tardia a 

microempresas e empresas de pequeno porte;  

5) Da possível especificação técnica excessiva;  

6) Adjudicação injustificada em lotes de contratação.  

Auditoria de Licitações e Contratos 

Concorrência pública internacional nº 122/2016 – Contrato nº 24/18  

1) Projeto básico deficiente – inexistência de normas adequadas de 

fiscalização e garantias adicionais, e cronograma físico inadequado.  

Concorrência Pública internacional nº 02/2018  
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1) Da qualificação técnico-operacional com utilização de conceitos 

jurídicos indeterminados e sem identificação objetiva dos parâmetros a serem 

demonstrados pelos licitantes.  

2) Da exigência de carta de proprietário ou de detentor de 

disponibilidade comercial dos equipamentos como requisito de qualificação técnica.  

3) Da exigência cumulativa da apresentação de garantia da proposta 

com demonstração de capital social mínimo por parte dos licitantes e em data anterior 

à data de apresentação de documentos de habilitação (sessão pública).  

4) Divergências encontradas entre o edital e o termo de referência.  

5) Sobrepreço em virtude da utilização incorreta de índice de 

atualização da publicação cost standards indexation 2017, Ciria, informada como fonte 

de referência para os custos dos equipamentos apresentados na publicação a guide to 

cost standards for dredging equipment, 2009, Ciria.  

6) Sobrepreço em razão da utilização incorreta do percentual de 

encargos sociais de 74,17% (setenta e quatro vírgula dezessete por cento) conforme 

informado na tabela SINAPI com vigência a partir de março de 2016.  

7) Sobrepreço em função de erro no cálculo (meses sem serviços de 

dragagem) do custo de monitoramento ambiental – programa de qualidade das águas - 

durante a dragagem.  

8) Sobrepreço em função de erro no cálculo (anos sem serviços de 

dragagem) do custo de monitoramento ambiental – programa de qualidade dos 

sedimentos - durante a dragagem. 

9) Sobrepreço devido a erro de cálculo no custo dos profissionais 

(programas de monitoramento ambiental) – meses sem serviços de Dragagem 

(Equipamentos desmobilizados) 

10) Ausência de anotação de responsabilidade técnica junto ao 

conselho regional de engenharia no paraná acerca da elaboração da planilha 

orçamentária. 
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Concorrência Pública Internacional nº 01/2015 – Contrato nº 76/2015. 

1) Da utilização de fundamentação equivocada na prorrogação do 

prazo de execução do contrato. 

2) Inexistência de prévia formalização de alterações contratuais e 

acréscimo substancial dos quantitativos unitários. 

3) Inexistência de comprovação da data efetiva da realização de 

levantamentos batimétricos, documentos estes fundamentais para medição e regular 

liquidação das despesas de contrato de dragagem. 

4) Liquidação e pagamento irregular de despesas. 

Procedimento administrativo nº 9.072.741-9, Edital de licitação nº 

002/2007, Concorrência Pública, Instrumento contratual nº 026/2007. 

1) Falhas na fiscalização e gestão de contrato de obra pública, 

caracterizados nas medições, análise de projetos de readequação feitos pela 

contratada e ausência de pagamentos referentes a serviços efetivamente prestados, 

assim como por suspensões indevidas da execução contratual por parte da empresa 

pública estadual. 

2) Erros nos projetos, memoriais descritivos, especificações e planilhas 

orçamentárias, caracterizados pela falta de identificação e orçamentação de serviços, 

bem como pela falta ou deficiência de elementos necessários ao estudo e dedução de 

métodos construtivos (projeto básico), e à completa execução da obra (projeto 

executivo). 

3) Impropriedades observadas no procedimento de rescisão contratual. 

Os achados de fiscalização demonstram a existência de falhas em atos 

praticados pela Administração. Necessário, portanto, que os gestores realizem atos 

destinados a mitigar, dentro do possível, os efeitos negativos dessas irregularidades. 

Ademais, imperioso que os procedimentos da entidade sejam modificados, de modo a 

evitar que irregularidades semelhantes ocorram nos anos seguintes. 
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Por fim, o fato de esta Inspetoria ter detectado irregularidades de 

gestão reforça a necessidade de melhoria do sistema de controle interno, com intuito 

de mitigar o risco de ocorrência de erros e fraudes no futuro”. 
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7 - SITUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANTERIORES 

Nos termos do artigo 352, VI do Regimento Interno deste Tribunal, 

informa-se a seguir a situação da Prestação de Contas da ADMINISTRAÇÃO DOS 

PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA, relativa ao último exercício, a fim de 

verificação da existência de recomendações, determinações legais ou ressalvas, para 

subsidiar o julgamento deste processo.  

EXERCÍCIO PROCESSO Nº ASSUNTO ACORDÃO Nº SITUAÇÃO 

2017 299288/18 
PRESTAÇÃO DE 
CONTAS ANUAL 

1989/2018 Regular 
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8 - PROCESSOS REFERENTES À ENTIDADE 

Demonstra-se a seguir a situação dos processos de responsabilidade 

da Entidade no exercício de 2018, relativos a Processos de Comunicação de 

Irregularidade (art. 262 do RI), Tomada de Contas Extraordinária (art. 236 do RI), 

Denúncia (art. 276 do RI), Representação (art. 277 do RI), e Auditorias (art. 253 do RI).          

Assunto Nº Processo Nº Acórdão Situação 

COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE 418171/18 - Em poder - 4ICE 

COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE 691129/18 - Fechado - DP 

COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE 424515/19 - Em poder - GCDA 

REPRESENTAÇÃO 34533/18 - Arquivado - DP 

REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993 797857/18 - Fechado - DP 

REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993 797865/18 - Em poder - DP 

REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993 353804/19 1513/2019 Revogação de Cautelar 
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9 - CONCLUSÃO 

RESULTADO DA ANÁLISE: 

Item Item de Análise Referência Base Legal Multa Administrativa Resultado 

a 
Atendimento do prazo 

para envio da prestação 
de contas 

Título 2 
art. 222 do 

Regimento Interno 
deste Tribunal 

- Regular 

b 
Formalização do 

processo 
Título 2 

Instrução 
Normativa-TC 

nº144/2018 
- Regular 

c 

Atendimento dos prazos 
para envio dos dados 

quadrimestrais de cada 
um dos módulos 

integrantes do SEI-CED 

Título 3 
Instrução 

Normativa-TC 
nº113/2015 

- Regular 

d 

Atendimento a 
publicação das 
demonstrações 

contábeis 

Título 4 
art. 176, da Lei nº 

6.404/76 
- Regular 

e 

Comparativo dos saldos 
do Balanço Patrimonial 
e do Resultado Liquido 
do Exercício entre os 

dados do SEI-CED e os 
demonstrativos 

encaminhados na 
prestação de contas 

Título 4 
Instrução 

Normativa-TC 
nº113/2015 

- Regular 

f 
Verificação do Passivo 

a descoberto 
Título 4 

art. 158, da Lei nº 
6.404/76 

- Regular 

g 
Análise Contábil, 

Financeira e Patrimonial 
Título 4 Lei nº 6.404/76 - Regular 

h 
Parecer dos Auditores 

Independentes 
Título 4 Lei nº 6.404/76 - Regular 

i Parecer do Conselho Título 4 Lei nº 6.404/76 - Regular 

j 
Relatório do Controle 

Interno 
Título 5 

arts. 31, 70 e 74 da 
Constituição 

Federal 
- Contraditório 

k 
Relatórios da Inspetoria 

de Controle Externo 
Título 6 

art. 157, inciso I do 
Regimento Interno 

deste Tribunal 

art. 87 da Lei 
Complementar Estadual 

nº 113/2005 (Lei 
Orgânica do Tribunal de 
Contas), de acordo com 
cada apontamento da 

ICE 

Contraditório 

Procedida a análise técnico-contábil na Prestação de Contas da 

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA, referente ao 

exercício financeiro de 2018, bem como os aspectos legais e de gestão alicerçada nos 

exames procedidos por esta Coordenadoria, e no relatório emitido pela 4ª Inspetoria de 

Controle Externo, superintendida pelo Conselheiro Ivan Lelis Bonilha, foi possível 

avaliar a administração dos responsáveis pela Entidade.  
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Os exames realizados se pautaram pela legislação vigente e demais 

dispositivos que norteiam as Entidades ligadas à Administração Pública.  

Destaca-se que as conclusões aqui expostas não elidem 

responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas, não 

validam divergências em informações de caráter declaratório, não detectadas na 

análise, e nem eximem anomalias levantadas em outras espécies de procedimentos 

fiscalizatórios.  

À luz das constatações relatadas nesta Instrução, a presente Prestação 

de Contas apresenta situações que necessitam de apresentação de justificavas pelos 

responsáveis, conforme demonstrado no quadro “Resultado da Análise”, cujos itens 

tiveram como Resultado: “Contraditório”.  

Assim, por força do princípio do contraditório, do qual decorre o direito 

à ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal, e na Lei 

Complementar Estadual nº 113/2005, é necessária a intimação dos responsáveis, para 

que, querendo, apresentem defesa acerca dos apontamentos listados nesta instrução.  

Conforme delegado pela Instrução de Serviço nº 85/2014, sugere-se 

oportunizar o direito de contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da 

Constituição Federal, aos seguintes Gestores das Contas: 

NOME CPF CARGO 

LUIZ HENRIQUE TESSUTTI DIVIDINO 585.941.289-4 Presidente 

LOURENÇO FREGONESE 403.358.449-87 Presidente 

 É a instrução.   

CGE, em 20 de agosto de 2019.   

 Ato elaborado por:  

RODRIGO KREMER - Analista de Controle   

(documento assinado digitalmente)   

 De acordo.   

ALCIVAN TAVARES NOBRE - Coordenador   

(documento assinado digitalmente)    



21.  Despacho
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PROCESSO N º: 288360/19 

ORIGEM: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E 

ANTONINA 

INTERESSADO: LOURENÇO FREGONESE, LUIZ FERNANDO GARCIA DA 

SILVA, LUIZ HENRIQUE TESSUTTI DIVIDINO 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

DESPACHO Nº: 238/19 - CGE 

Por delegação do Conselheiro IVENS ZSCHOERPER LINHARES, 

Relator deste processo, em cumprimento à Instrução de Serviço nº 85/2014, 

encaminhem-se os autos à Diretoria de Protocolo para a adoção das seguintes 

providências:  

I. Proceda-se à CITAÇÃO das partes a seguir nominadas para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar ao Tribunal as razões de contraditório 

quanto ao contido na Instrução nº 381/2019, da Coordenadoria de Gestão 

Estadual, nos termos dos arts. 355, 386, 380-A, 389 e 32, § 2º, do Regimento 

Interno. 

a) Sr. LUIZ HENRIQUE TESSUTTI DIVIDINO,  Presidente, CPF: 585.941.289-4;  

b) Sr. LOURENÇO FREGONESE,  Presidente, CPF: 403.358.449-87; 

II. Proceda-se à INTIMAÇÃO da parte a seguir nominada para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar ao Tribunal as razões de contraditório 

quanto ao contido na Instrução nº 381/2019, da Coordenadoria de Gestão 

Estadual, nos termos dos arts. 355, 386, 380-A, 389 e 32, § 2º, do Regimento 

Interno. 

a) ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA, CNPJ: 

79.621.439/0001-91, na pessoa do seu representante legal, e procuradores 

constituídos. 
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III. Alerte-se que a não apresentação do contraditório poderá resultar na adoção 

de medidas previstas na Lei Complementar Estadual nº 113/2005, no 

Regimento Interno e nos demais atos normativos deste Tribunal. 

Publique-se. 

CGE, em 20 de agosto de 2019. 
 

(documento assinado digitalmente) 

ALCIVAN TAVARES NOBRE 

Coordenador 

 



22.  Certidão de Publicação DETC
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CERTIDÃO AUTOMÁTICA DE PUBLICAÇÃO

 
       Certifica-se que o(a) Despacho nº 238/2019 – Coordenadoria de Gestão Estadual,

proferido(a) no processo acima citado, foi disponibilizado(a) no Diário Eletrônico do Tribunal

de Contas do Estado do Paraná nº 2127, do dia 22/08/2019, considerando-se como data de

publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário, conforme o disposto

nos §§ 3º e 4º, do art. 386, do Regimento Interno. 

 

 

 

 

Curitiba, 23/08/2019

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 288360/19
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
INTERESSADO: LOURENÇO FREGONESE, LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA, LUIZ

HENRIQUE TESSUTTI DIVIDINO



23.  Certidão de Comunicação Processual Eletrônica



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Diretoria de Protocolo

 

 

 

 

 

CERTIDÃO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL ELETRÔNICA

 

 

 

 
Certifico que a comunicação eletrônica nº 2650/2019, referente ao

Despacho Processual Diverso nº 238/2019, foi disponibilizada no dia 23/08/2019, com prazo de
resposta inicial de 15 dias, tendo sido intimado(s) ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE
PARANAGUÁ E ANTONINA.

 

 

 

 

Diretoria de Protocolo, em 23/08/2019
Documento assinado digitalmente

DENISE BERNARDES CHAVES DA SILVA

TÉCNICO DE CONTROLE - matricula nº 514446

PROCESSO Nº  - 288360/19
ASSUNTO  - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Entidade  - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E

ANTONINA
Gestor atual  - LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA
Gestor das Contas  - LOURENÇO FREGONESE
Gestor das Contas  - LUIZ HENRIQUE TESSUTTI DIVIDINO



24.  Ofício de contraditório
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PROCESSO Nº: 288360/19 
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual 
ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E 

ANTONINA 
INTERESSADO: LOURENÇO FREGONESE, LUIZ FERNANDO GARCIA DA 

SILVA, LUIZ HENRIQUE TESSUTTI DIVIDINO 
RELATOR: IVENS ZSCHOERPER LINHARES 
 

Ofício nº 2823/19-OCN-DP                      Curitiba, 23 de agosto de 2019. 

  

Ref.: CONCESSÃO DE CONTRADITÓRIO 

Prezado Senhor, 

Em cumprimento ao Despacho nº 238/2019, fica CITADO o Sr. LUIZ 
HENRIQUE TESSUTTI DIVIDINO (CPF n° 058.594.128-94), para, querendo, no prazo 
de 15 (quinze) dias, contado da juntada do aviso de recebimento aos autos digitais, 
apresentar ao Tribunal as razões de contraditório no processo acima citado, em 
atenção ao disposto nos arts. 357 e 389, caput, do Regimento Interno do Tribunal. 

A não apresentação do contraditório poderá resultar na adoção de 
medidas previstas na Lei Complementar nº 113, de 15/12/2005, e no Regimento 
Interno do Tribunal. 

Conforme o disposto no § 4º, do art. 380, do Regimento Interno, 
presumem-se válidas as citações e intimações dirigidas ao endereço declinado nas 
manifestações das partes e interessados, cumprindo-lhes atualizar o respectivo 
endereço, sempre que houver modificação temporária ou definitiva. 

E ainda conforme o disposto no art. 383, também do Regimento 
Interno, após a citação da parte e interessados, se houver, as intimações realizar-se-ão 
da seguinte forma: I – por meio eletrônico à parte ou ao seu procurador, se houver, e 
desde que regularmente credenciado; II – por publicação, no Diário Eletrônico do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, dos despachos e decisões do Relator ou dos 
órgãos colegiados. 

A íntegra do processo eletrônico, com o seu andamento em tempo real, 

está disponível às partes, interessados e procuradores, desde que credenciados no 

portal e-Contas-PR, acessível no site do Tribunal e com o uso do certificado digital1, no 

seguinte caminho: 

1. Inserir o certificado digital 

2. Acesse o site do Tribunal em www.tce.pr.gov.br 

3. Clicar na opção Portal e-Contas Paraná no menu à esquerda 
4. Clicar no ícone Acessar processo eletrônico 

                                                 
1 Certificado digital – veja onde adquirir no site 
http://www.iti.gov.br/twiki/bin/view/Certificacao/CertificadoObterUsar 
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Não havendo o credenciamento das partes, interessados e 
procuradores, a cópia do processo, com o seu andamento processual até a fase de 
expedição deste ofício, está disponível no site do Tribunal, pelo prazo de 90 (noventa) 
dias, no seguinte caminho: 

1. Acesse o site do Tribunal em www.tce.pr.gov.br 
2. Clicar na opção Portal e-Contas Paraná no menu à esquerda 
3. Selecionar a opção Cópia de Autos Digitais 
4. Indicar o número do processo 288360/19 
5. Indicar o número do Cadastro CPF nº 058.594.128-94 
6. Clicar em Exibir cópia 

Os números do processo e deste ofício deverão ser indicados na 
resposta ao Relator, que deverá ser apresentada ao Tribunal, preferencialmente, por 
peticionamento eletrônico, com o uso do certificado digital. 

Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Diretoria de 
Protocolo, e o andamento processual está acessível no site do Tribunal 
www.tce.pr.gov.br, Consulta Processual. 

 

 

Atenciosamente, 
 
 

PAULO SERGIO MOURA SANTOS 

Diretor 

TC 51.560-4 

 

 

Senhor  
LUIZ HENRIQUE TESSUTTI DIVIDINO 
Rua Eduardo Sprada, 2520 Casa 16  
CURITIBA-PR 
CEP 81.210-370 



25.  Ofício de contraditório
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PROCESSO Nº: 288360/19 
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual 
ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E 

ANTONINA 
INTERESSADO: LOURENÇO FREGONESE, LUIZ FERNANDO GARCIA DA 

SILVA, LUIZ HENRIQUE TESSUTTI DIVIDINO 
RELATOR: IVENS ZSCHOERPER LINHARES 
 

Ofício nº 2824/19-OCN-DP                      Curitiba, 23 de agosto de 2019. 

  

Ref.: CONCESSÃO DE CONTRADITÓRIO 

Prezado Senhor, 

Em cumprimento ao Despacho nº 238/2019, fica CITADO o Sr. 
LOURENÇO FREGONESE (CPF n° 403.358.449-87), para, querendo, no prazo de 15 
(quinze) dias, contado da juntada do aviso de recebimento aos autos digitais, 
apresentar ao Tribunal as razões de contraditório no processo acima citado, em 
atenção ao disposto nos arts. 357 e 389, caput, do Regimento Interno do Tribunal. 

A não apresentação do contraditório poderá resultar na adoção de 
medidas previstas na Lei Complementar nº 113, de 15/12/2005, e no Regimento 
Interno do Tribunal. 

Conforme o disposto no § 4º, do art. 380, do Regimento Interno, 
presumem-se válidas as citações e intimações dirigidas ao endereço declinado nas 
manifestações das partes e interessados, cumprindo-lhes atualizar o respectivo 
endereço, sempre que houver modificação temporária ou definitiva. 

E ainda conforme o disposto no art. 383, também do Regimento 
Interno, após a citação da parte e interessados, se houver, as intimações realizar-se-ão 
da seguinte forma: I – por meio eletrônico à parte ou ao seu procurador, se houver, e 
desde que regularmente credenciado; II – por publicação, no Diário Eletrônico do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, dos despachos e decisões do Relator ou dos 
órgãos colegiados. 

A íntegra do processo eletrônico, com o seu andamento em tempo real, 

está disponível às partes, interessados e procuradores, desde que credenciados no 

portal e-Contas-PR, acessível no site do Tribunal e com o uso do certificado digital1, no 

seguinte caminho: 

1. Inserir o certificado digital 

2. Acesse o site do Tribunal em www.tce.pr.gov.br 

3. Clicar na opção Portal e-Contas Paraná no menu à esquerda 
4. Clicar no ícone Acessar processo eletrônico 

                                                 
1 Certificado digital – veja onde adquirir no site 
http://www.iti.gov.br/twiki/bin/view/Certificacao/CertificadoObterUsar 
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Não havendo o credenciamento das partes, interessados e 
procuradores, a cópia do processo, com o seu andamento processual até a fase de 
expedição deste ofício, está disponível no site do Tribunal, pelo prazo de 90 (noventa) 
dias, no seguinte caminho: 

1. Acesse o site do Tribunal em www.tce.pr.gov.br 
2. Clicar na opção Portal e-Contas Paraná no menu à esquerda 
3. Selecionar a opção Cópia de Autos Digitais 
4. Indicar o número do processo 288360/19 
5. Indicar o número do Cadastro CPF nº 403.358.449-87 
6. Clicar em Exibir cópia 

Os números do processo e deste ofício deverão ser indicados na 
resposta ao Relator, que deverá ser apresentada ao Tribunal, preferencialmente, por 
peticionamento eletrônico, com o uso do certificado digital. 

Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Diretoria de 
Protocolo, e o andamento processual está acessível no site do Tribunal 
www.tce.pr.gov.br, Consulta Processual. 

 

 

Atenciosamente, 
 
 

PAULO SERGIO MOURA SANTOS 

Diretor 

TC 51.560-4 

 

 

Senhor  
LOURENÇO FREGONESE 
Rua Miguel Piekarski, 367 a  
CURITIBA-PR 
CEP 82.540-190 
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28.  Recibo de Petição Intermediária - 646461-19, de 25-09-19



 

 

 

 

 

 

RECIBO DE PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA Nº: 646461/19

 

 
Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico eContas Paraná, a petição com os

seguintes dados indicados pelo credenciado:

 

 
PROCESSO: 288360/19

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
 
Tipo de petição: INGRESSO COMO INTERESSADO

 

DOCUMENTOS ANEXOS
 - Petição (1CONTRADITÓRIO 2018)

 - Outros Documentos (2PROCURAÇÃO E DOCUMENTOS PESSOAIS)

 - Outros Documentos (3DECRETO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO-assinado)

 - Outros Documentos (4.0DEFESA COM DOCUMENTOS ESSENCIAIS-1-14)

 - Outros Documentos (4.1DEFESA COM DOCUMENTOS ESSENCIAIS-143-)

 - Outros Documentos (5ACORDO 02?2007)

 - Outros Documentos (6HOMOLOGAÇÃO ACORDO 02?2007)

 - Outros Documentos (7DESCUMPRIMENTO DO ACORDO 02?2007-assina)

 

 
PETICIONÁRIO: RONALDO PORTUGAL BACELLAR FILHO, CPF 042.044.029-17, em seu próprio nome.

Email: ronaldo@rpbf.adv.br

Telefone: 33538000

 

 
Curitiba, 25 de setembro de 2019 14:37:13

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Portal eContas Paraná Página 1
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR IVENS ZSHOERPER LINHARES, DO 

EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

 

Autos n.º 288360/2019  

LUIZ HENRIQUE TESSUTI DIVIDINO, brasileiro, divorciado, 

inscrito no CPF 058.594.128-94, residente e domiciliado à Rua Eduardo Sprada, 

2520 – Complemento 16, CEP 81210-370, Curitiba/PR, vem, respeitosamente 

perante Vossa Senhoria, em atenção ao ofício nº 2823/2019-OCN-DP, com 

fundamento no art. 35, II, “a” da Lei Complementar n. 113, de 15/12/2005 

(Regimento Interno do TCE/PR), apresentar RAZÕES DE CONTRADITÓRIO nos 

autos em epígrafe, o que faz nos termos adiante aduzidos: 

 

1. RESUMO DOS FATOS 

Após apresentação da prestação de contas referente ao 

ano de 2018 da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, foi 

elaborado relatório pela 4ª Inspetoria de Controle Interno do TCE/PR, que 

apontou alguns achados de irregularidade, remetendo os autos à 

Coordenadoria de Gestão Estadual que, por meio do Analista de Controle 

Rodrigo Kremer e do Coordenador Alcivan Tavares Nobre, propôs:  

_________________________________________________________________________________________ 
R u a  A n i t a  G a r i b a l d i ,  8 5 0 ,  c j .  2 0 5 - C  

C u r i t i b a  -  Pa r a n á  
( 4 1 ) 3 3 5 3 - 8 0 0 0
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"À luz das constatações relatadas nesta Instrução, a presente 

Prestação de Contas apresenta situações que necessitam de 

apresentação de justificavas pelos responsáveis, conforme 

demonstrado no quadro “Resultado da Análise”, cujos itens tiveram 

como Resultado: “Contraditório”.  

Assim, por força do princípio do contraditório, do qual decorre o 

direito à ampla defesa, previsto no art. 5o, LV, da Constituição 

Federal, e na Lei Complementar Estadual no 113/2005, é necessária a 

intimação dos responsáveis, para que, querendo, apresentem defesa 

acerca dos apontamentos listados nesta instrução."  

Diante do exposto, o peticionário foi notificado para 

exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa em relação à Instrução 

381/2019 da CGE, especificamente quanto aos temas que tiveram como 

resultado “contraditório”, nos termos da referida instrução, pelo que passa a 

exercitar seu direito nos seguintes termos. 

 

2. ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS - PERÍODO DE ATUAÇÃO COMO DIRETOR 

PRESIDENTE DA APPA 

Antes de abordar de forma específica os achados e 

apontamentos definidos como “contraditório”, esclarece o peticionário que 

atuou como Diretor Presidente da APPA no período de 01/01/2018 a 

28/03/2018. Suas competências eram aquelas definidas no Decreto 11562/2014, 

alterado pelo Decreto 4881/2016, que previa em seu artigo 30: 
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Art. 30. Ao Diretor Presidente compete: 

I - a presidência do órgão de administração responsável pela gestão e 

representação da APPA;  

II - administrar e dirigir as atividades da APPA, podendo delegar competência 

executiva e decisória e distribuir, entre os Diretores, a coordenação dos serviços 

da Empresa;  

III - dirigir e controlar as atividades da Administração dos Portos de Paranaguá e 

Antonina - APPA;  

IV - elaborar o regimento interno da APPA, se necessário, e submetê-lo à 

apreciação do Conselho de Administração;  

V - elaborar o modelo de gestão da APPA e submetê-lo, com suas atualizações 

e aperfeiçoamentos, à aprovação do Conselho de Administração;  

VI - convocar, instalar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;  

VII - cumprir e fazer cumprir as decisões e deliberações do Conselho de 

Administração e da Diretoria Executiva;  

VIII - analisar, com a Diretoria Executiva, o desempenho e os resultados, e decidir 

sobre ajustes, correções ou planos de contingência;  

IX - representar a APPA, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante 

quaisquer entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, podendo 

constituir mandatários ou procuradores;  

X - constituir por prazos determinados e destituir, a qualquer tempo, mandatários 

ou procuradores em nome da Administração dos Portos de Paranaguá e 

Antonina – APPA, devendo o instrumento de mandato especificar os atos ou 

operações que poderão ser praticados, ressalvado a outorga para mandato 

judicial cujo prazo findará com o término da demanda;  

XI - editar e baixar atos necessários ao funcionamento dos órgãos e serviços da 

APPA, de acordo com a organização interna e a respectiva distribuição de 

competências estabelecidas no Estatuto da empresa;  

XII - praticar atos de urgência ad referendum do Conselho de Administração ou 

da Diretoria Executiva, apresentando suas justificativas na primeira reunião;  
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XIII - determinar a realização de inspeções e auditagens;  

XIV - ordenar despesas juntamente com a Diretoria Administrativa e Financeira;  

XV - praticar todos os atos de autoridade portuária, delegada pela União, 

gestão empresarial e administrativa, não compreendidos na área de 

competência do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva;  

XVI - organizar a Unidade Administrativa de Segurança Portuária - UASP, em 

conformidade com a regulamentação expedida pelo poder concedente;  

XVII - estabelecer e divulgar o horário de funcionamento do porto, observadas 

as diretrizes da Secretaria de Portos da Presidência da República e as jornadas 

de trabalho no cais de uso público;  

XVIII - representar a APPA perante o Conselho de Autoridade Portuária;  

XIX - vetar decisões dos Diretores e submeter o veto à decisão do Conselho de 

Administração;  

XX - vetar decisões dos Comitês instaurados e submeter o veto à decisão do 

Conselho de Administração, e executar outras atribuições definidas no 

Regimento Interno;  

XXI - assinar convênios e contratos em nome da empresa, em conjunto com a 

Diretoria Executiva, em observância as competências das áreas de cada uma;  

XXII - propor a Diretoria Executiva à criação de empregos e a fixação de salários 

e vantagens, a requisição de pessoal e a cessão de empregado, bem assim a 

contratação, a termo, de profissionais, na forma da legislação pertinente;  

XXIII - admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais atos 

compreendidos na administração de pessoal, de acordo com as normas e 

critérios previstos em lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta 

atribuição no todo ou em parte;  

XXIV - designar substitutos para os membros da Diretoria, dentre seus membros, 

em seus impedimentos temporários, que não possam ser atendidos mediante 

redistribuição de tarefas;  
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XXV - autorizar as licenças e férias dos Diretores, designando, dentre os membros 

da Diretoria Executiva, o substituto, e, no caso de vaga, até o seu 

preenchimento com nova nomeação;  

XXVI - submeter aos Conselhos de Administração, até 31 de março do ano 

subsequente ao exercício social, a prestação de contas anual, acompanhada 

da manifestação da Diretoria Executiva;  

XXVII - encaminhar aos órgãos competentes os documentos e as informações 

que devam ser apresentados, sistematicamente ou quando solicitados, para 

efeito de acompanhamento e controle das atividades da APPA;  

XXVIII - dirigir a elaboração e encaminhar à aprovação da Secretaria de Portos 

da Presidência da República o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do 

Porto;  

XXIX - reportar infrações e representar a APPA perante a ANTAQ, visando à 

instauração de processo administrativo e aplicação das penalidades previstas 

em lei, em regulamentos e nos contratos;  

XXX - submeter a revisão ou reajuste das tarifas portuárias à prévia aprovação 

da ANTAQ;  

XXXI - submeter à prévia análise do poder concedente a realização de projetos 

e investimentos não previstos nos contratos de concessão ou no Convênio de 

Delegação;  

XXXII - submeter à previa aprovação do poder concedente proposta de 

exploração indireta de área não afeta à operação portuária;  

XXXIII - estabelecer, atualizar e fazer cumprir o regulamento de exploração do 

Porto;  

XXXIV - aprovar e submeter ao Conselho de Administração o Relatório Anual da 

Administração;  

XXXV - nomear e exonerar a qualquer tempo, os ocupantes dos cargos de 

confiança constantes no Organograma da empresa;  
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XXXVI - suspender operações portuárias que prejudiquem o funcionamento do 

porto, ressalvados os aspectos de interesse da autoridade aduaneira responsável 

pela segurança do tráfego aquaviário;  

XXXVII - estabelecer, manter e operar o balizamento do canal de acesso e da 

bacia de evolução dos portos sob coordenação de autoridade aduaneira;  

XXXVIII - delimitar as áreas de fundeadouro, de fundeio para carga e descarga, 

de inspeção sanitária e de polícia aduaneira sob coordenação da autoridade 

aduaneira;  

XXXIX - delimitar as áreas destinadas a navios de guerra e submarinos, 

plataformas e demais embarcações especiais, navios em reparo ou 

aguardando atracação e navios com cargas inflamáveis ou explosivas sob 

coordenação da autoridade aduaneira;  

XL - estabelecer e divulgar o calado máximo de operação dos navios, em 

função dos levantamentos batimétricos efetuados sob sua responsabilidade, sob 

coordenação de autoridade aduaneira;  

XLI - estabelecer e divulgar o porte bruto máximo e as dimensões máximas dos 

navios que trafegarão, em função das limitações e características físicas do cais 

do porto, sob coordenação da autoridade aduaneira;  

XLII - delimitar a área de alfandegamento sob coordenação da autoridade 

aduaneira;  

XLIII - organizar e sinalizar os fluxos de mercadorias, veículos, unidades de cargas 

e de pessoas, sob coordenação da autoridade aduaneira;  

XLIV - assegurar o gozo das vantagens decorrentes do melhoramento e 

aparelhamento do porto ao comércio e à navegação;  

XLV - validar o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto, e submeter o 

Plano às aprovações necessárias perante os órgãos competentes;  

XLVI - praticar os demais atos necessários ao desempenho de suas atribuições e 

deliberar, ad referendum da Diretoria Executiva ou do Conselho de 

Administração, sobre os casos omissos;  
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XLVII - executar outras atribuições definidas pelo Conselho de Administração e 

pelo Regimento Interno.  

Na condição de administrador, assumiu a obrigação, nos 

termos do artigo 14 da referida norma de: 

Art. 14. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o Estatuto lhe 

conferem para lograr os fins e no interesse da APPA, satisfeitas as exigências do 
bem público e da função social de realização do interesse coletivo da Empresa.  

A apuração de suas responsabilidades, portanto, deve 

respeitar os atos de sua competência, ser limitada às obrigações assumidas e 

ao período em que efetivamente exerceu a função de administrador, 

conforme indica o artigo 16: 

Art. 16. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que 

contrair em nome da APPA em virtude de ato regular de gestão, respondendo, 

porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder:  

I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa (em caso de dano) ou 

dolo;  

II - com violação da lei ou do estatuto. 

§ 1.º. O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros 

administradores, salvo se com eles for conivente, se negligenciar em descobri-los 

ou se, deles tendo conhecimento, deixar de agir para impedir a sua prática.  

 Assim, para que o devido processo legal, assim como  o 

exercício do contraditório sejam preservados, eventual apuração de 
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responsabilidades deve se limitar ao período em que o peticionário exerceu 

função na Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina.  

 

3. APONTAMENTOS  

Na conclusão do Relatório de Fiscalização a CGE elaborou 

um quadro denominado “Resultado da Análise”, em que arrolou 11 ítens 

apurados na prestação de contas da APPA, tendo emitido resultado 

“Contraditório” para os de alínea j e k: 

4. Relatório do Controle Interno APPA 

    No relatório de controle interno emitido pela CGE foram 

apontados dois achados, com emissão de duas recomendações, 

especialmente relacionadas à ausência de "designação formal de funcionários 

que realizem procedimentos no sistema para atender despesas com viagens” e 

ainda inexistência de "normas e procedimentos internos definindo os 

documentos comprobatórios que compõem o relatório de prestação de 

contas de cada viajante”, conforme quadro a seguir:  

Achado Recomendação
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9 - CONCLUSÃO 

RESULTADO DA ANÁLISE: 

Item Item de Análise Referência Base Legal Multa Administrativa Resultado 

a 
Atendimento do prazo 

para envio da prestação 
de contas 

Título 2 
art. 222 do 

Regimento Interno 
deste Tribunal 

- Regular 

b Formalização do 
processo Título 2 

Instrução 
Normativa-TC 

nº144/2018 
- Regular 

c 

Atendimento dos prazos 
para envio dos dados 

quadrimestrais de cada 
um dos módulos 

integrantes do SEI-CED 

Título 3 
Instrução 

Normativa-TC 
nº113/2015 

- Regular 

d 

Atendimento a 
publicação das 
demonstrações 

contábeis 

Título 4 art. 176, da Lei nº 
6.404/76 - Regular 

e 

Comparativo dos saldos 
do Balanço Patrimonial 
e do Resultado Liquido 
do Exercício entre os 

dados do SEI-CED e os 
demonstrativos 

encaminhados na 
prestação de contas 

Título 4 
Instrução 

Normativa-TC 
nº113/2015 

- Regular 

f Verificação do Passivo 
a descoberto Título 4 art. 158, da Lei nº 

6.404/76 - Regular 

g Análise Contábil, 
Financeira e Patrimonial Título 4 Lei nº 6.404/76 - Regular 

h Parecer dos Auditores 
Independentes Título 4 Lei nº 6.404/76 - Regular 

i Parecer do Conselho Título 4 Lei nº 6.404/76 - Regular 

j Relatório do Controle 
Interno Título 5 

arts. 31, 70 e 74 da 
Constituição 

Federal 
- Contraditório 

k Relatórios da Inspetoria 
de Controle Externo Título 6 

art. 157, inciso I do 
Regimento Interno 

deste Tribunal 

art. 87 da Lei 
Complementar Estadual 

nº 113/2005 (Lei 
Orgânica do Tribunal de 
Contas), de acordo com 
cada apontamento da 

ICE 

Contraditório 

Procedida a análise técnico-contábil na Prestação de Contas da 

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA, referente ao 

exercício financeiro de 2018, bem como os aspectos legais e de gestão alicerçada nos 

exames procedidos por esta Coordenadoria, e no relatório emitido pela 4ª Inspetoria de 

Controle Externo, superintendida pelo Conselheiro Ivan Lelis Bonilha, foi possível 

avaliar a administração dos responsáveis pela Entidade.  
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    Apesar do apontamento de inexistência de designação 

formal de funcionário(s) e também os procedimentos de controle para 

prestação de contas de viajante, durante o período do Gestor (até a data de 

28/03/2018), abaixo signatário, não houve questionamentos ou achados em 

relação a prestação de constas das viagens realizadas, demonstrando que os 

procedimentos de controle e fiscalização de viagens, adotados e praticados 

pelo responsável designado, foram efetivos e eficazes, independente da 

formalização em portaria e diário oficial. 

    Na medida em que foram apontamentos de “achados 

aprovados com recomendações”, cabe à nova gestão seguir as 

recomendações estabelecendo os procedimentos de controle, bem como 

designações de servidores para exercer tais funções.  

5. APONTAMENTOS - Título 6 – Relatórios ICE´s 

5.1 Portal da Transparência e Controle Social 

  

    A 4ª inspetoria externa do TCE-PR apontou a ausência de 

publicação da íntegra dos processos licitatórios realizados pela equipe de 

licitação da APPA como um achado de fiscalização, pois os atos não teriam 

Não há designação formal de 

f u n c i o n á r i o s q u e r e a l i z a m 

procedimentos no sistema para 

atender despesas com viagens.

Visando aprimorar os sistemas de controle, esta Controladoria 

recomenda que os empregados responsáveis pelo sistema de viagens 

estejam designados formalmente, possibilitando a responsabilização por 

eventuais falhas nos controles.  

Não há normas e procedimentos 

internos definindo os documentos 

comprobatórios que compõem o 

relatório de prestação de contas de 

cada viajante.  

Considerando o princípio da boa administração e visando aprimorar os 

controles na utilização dos recursos para viagem, recomenda-se que 

sejam definidas o mais rápido possível as normas e procedimentos para 

elaboração do dossiê de prestação de contas de cada viajante. 
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observado as alterações introduzidas pelos arts. 1º e 2º da Lei Estadual 

19581/2018. Referida lei entrou em vigor em 05 de julho de 2018, momento em 

que o peticionário já não exercia qualquer função na APPA, pelo que deixa de 

se manifestar em relação ao achado mencionado   

     

    Ainda assim, analisando o histórico dos procedimentos 

licitatórios da APPA no período em que o peticionário era o Gestor responsável, 

se pode verificar que milhares de certames foram realizados com publicações 

oficiais realizadas de forma regular, a indicar que mesmo antes da 

obrigatoriedade da publicação, a prática já era dotar os procedimentos da 

maior publicidade e transparência possíveis. 

     

    Houve ainda o apontamento de não conformidade nas 

regras do edital, porém, com a amplitude de divulgação do certame “Pregão 

Eletrônico”, e a ampla condição de participação de incalculável número de 

interessados, percebe-se que sequer tivemos questionamentos por parte dos 

licitantes, acerca dos apontamentos do TCE-PR, que podem ser resumidos no 

quadro a seguir: 

Item Processo Apontamento Abertura Homologação

3.a.1 Edital de Pregão 
Eletrônico n.º 125/2018  

Objeto - Aquisição 
Computador e 
Periféricos 

Vedação injustificada de participação de consórcio 
de empresas;  
Exigência excessiva de documento de habilitação 
(catálogo dos produtos cotados);  
Exigência indevida de capital social integralizado 
mínimo para fins de habilitação;  
Violação ao direito de apresentar regularidade 
trabalhista tardia a microempresas e empresas de 
pequeno porte.   

28 Fev 18 Fracassado

3.a.2 Edital de Pregão 
Eletrônico n.º 132/2018  

Vedação injustificada de participação de consórcio 
de empresas;  
Utilização injustificada do Pregão Eletrônico.  

Não existe o 
Pregão 
Eletrônico n. 
132/2018
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    É fundamental destacar que a Comissão de Licitação é 

conduzida por advogados devidamente designados por portaria da Presidência 

da APPA, conhecedores das necessidades e dos procedimentos administrativos. 

Referidos profissionais foram sempre acionados pelo peticionário para assegurar 

que todos os procedimentos se realizassem nos estritos limites da legislação, tendo 

referida comissão elaborado todos os editais à luz da legislação vigente, 

observando principalmente as obrigações aplicáveis ao objeto em licitação. 

    Talvez por isso, em quase todos os 04 apontamentos, 

percebe-se o uso do achado “Especificações Excessivas” e “Vedação 

Injustificada”, que retrata a cautela com que os temas eram tratados pela APPA 

enquanto gestora e operadora das atividades portuária. 

     

    Todas as condições estabelecidas pela comissão de 

licitação sempre foram no sentido de garantir a correta descrição do objeto, bem 

como estabelecer de forma criteriosa as condições de seleção de bons 

fornecedores, mantendo a competitividade dos certames e a vantajosidade das 

3.a.3 Edital de Pregão 
Eletrônico n.º 14/2018  

Objeto – Locação 
Plataforma Corredor 
Exportação 

Utilização injustificada do Pregão Presencial;  
Vedação injustificada de participação de consórcio 
de empresas;  
Exigência indevida de capital social integralizado 
mínimo;  
Violação ao direito de apresentar regularidade 
trabalhista tardia a microempresas e empresas de 
pequeno porte.  
Exigência ilegal de declaração de propriedade do 
equipamento. 

03 Abr 18 Fracassado

3.a.4 Edital de Pregão 
Eletrônico n.º 17/2018  

Objeto – Material 
equipe de segurança, 
capacete calçados 

Vedação injustificada de participação de consórcio 
de empresas;  
Exigência excessiva de documento de habilitação 
(catálogo dos produtos cotados);  
Exigência indevida de capital social integralizado 
mínimo para fins de habilitação;  
Violação ao direito de apresentar regularidade 
trabalhista tardia a microempresas e empresas de 
pequeno porte;   
Da possível especificação técnica excessiva;  
Adjudicação injustificada em lotes de contratação.  

05 Abr 18 11 Jun 18
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propostas, conforme se pode verificar nos diversos pregões eletrônicos realizados 

de forma bem sucedida.  

     

    Cabe ressaltar que a modalidade Pregão Eletrônico foi 

criada exatamente para alcançar o maior número de licitantes potenciais, neste 

caso com amplitude em âmbito nacional. Cabe ao gestor, acompanhado de sua 

equipe técnica, aplicar a lei de forma a aliar a abertura da concorrência com a 

manutenção das garantias necessárias ao atendimento do interesse público.  

 

5.2. Auditoria de Licitações e Contratos - Concorrência Pública n. 122/2016 e 

respectivo Contrato n. 24/18. 

     Pela 4ª Inspetoria de Controle Externo deste C. Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná foi proposta comunicação de irregularidade na 

concorrência pública de n.º 122/2016, lançada pela Administração dos Portos de 

Paranaguá e Antonina - APPA, que teve por objeto a contratação de empresa 

para modernização dos berços 201 e 202, assim como ampliação do berço 201 do 

Porto de Paranaguá. 

      

     Cumpre esclarecer que referidos apontamentos já fazem 

parte do processo de comunicação de irregularidade de n.ºs 418171/2018 e 

apenso de n.º 691129/18, em que foi apresentada defesa técnica e em que foram 

justificados todos os atos praticados pelo peticionário enquanto gestor.  

     Como se confirmou naqueles autos, os achados não 

consistem em verdadeira irregularidade, mas em meras falhas procedimentais, 

incapazes de causar qualquer prejuízo ao interesse público, conforme trechos do 

relatório da 4ª ICE acostado àqueles autos: 

_________________________________________________________________________________________ 
R u a  A n i t a  G a r i b a l d i ,  8 5 0 ,  c j .  2 0 5 - C  

C u r i t i b a  -  Pa r a n á  
( 4 1 ) 3 3 5 3 - 8 0 0 0



 13

20. Não se pretende nesse achado, contudo, discutir a escolha do método de 

orçamentação, até porque a natureza do objeto, aparentemente, dificulta a 

pesquisa de contratações similares de outros entes públicos, ou de pesquisas 

publicadas, como bem justificado pela entidade. O que se questiona, repise-se, 

é o fato da pesquisa ter sido feita com apenas um fornecedor sem a 

comprovação formal de eventual contato feito com outras empresas ou outros 

métodos de coleta de preços.  

(…) 

28. É bem verdade que também não é possível afirmar que o defeito no 

procedimento leva, necessariamente, a um resultado viciado. Entretanto, como 

demonstrado acima, os defeitos no procedimento são flagrantes, não podendo 

ser ignorados. 

29. Especificando um pouco mais o ponto defendido no presente achado, é 

importante repisar que não se busca questionar o método utilizado para 

realização da pesquisa de preços, pois, entende-se que os argumentos trazidos 

pela entidade lograram comprovar a impossibilidade de cotação de valores por 

métodos outros que não a pesquisa com fornecedores.  

30. O que se questiona, e aponta como irregular, é o fato de, no método 

utilizado, a entidade não ter demonstrado que envidou os esforços necessários 

para obter com a maior amplitude possível preços máximos que representassem 

os preços usualmente praticados no mercado.  

Em resumo, demonstrou-se naqueles autos que não havia 

qualquer irregularidade relevante, sendo todos os achados plenamente 

justificados e todos os atos plenamente fundamentadas, tanto o é que foram 

convalidados pela sentença e pelo acórdão proferidos nos autos de processo 

judicial de n.º 0001024-19.2018.8.16.0129, conforme trechos a seguir: 

a) Sentença:  
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“Conforme consta da ata de julgamento da concorrência pública no 122/2016, 

realizada em 08/12/2017, o Consórcio MKN foi inabilitado em razão do não 

atendimento aos itens no 6.9.1.c, do edital, declarando vencedor o Consórcio 

201 (TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA e TMSA – TECNOLOGIA 

EM MOVIMENTAÇÃO LTDA).  

Tendo havido interposição de recurso administrativo contra essa decisão, o 
resultado da licitação foi homologado em 06/02/2018, com a adjudicação do 

objeto à vencedora, conforme documento de mov. 39.18.  

O presente writt foi impetrado em 02/02/2018, não tendo sido concedida liminar 

para suspensão da homologação do resultado do certame.  

Incide, no caso, o Enunciado no 05, das Câmaras de Direito Público do Tribunal 

de Justiça do Paraná:  

DO OBJETO EXTINÇÃO - LICITAÇAO - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

Enunciado n.o 05. Extingue-se, sem resolução de mérito por superveniente perda 
de interesse processual, o processo - qualquer que seja a ação que o originou - 

no qual se impugna procedimento de licitação quando, durante o seu 
transcorrer, encerrar-se o certame com a homologação e adjudicação do seu 

objeto, desde que não haja liminar deferida anteriormente ou vício insanável, 
ressalvada a via ordinária para composição de eventuais perdas e danos. 

(…) 

No entanto, a situação dos autos é divergente do precedente citado. Veja-se 

que o suposto descumprimento do item 6.9.1.a do edital pela licitante declarada 

vencedora – CONSÓRCIO B201 –, que poderia obstar a própria homologação/

adjudicação do certame, bem como, ensejar a nulidade da contratação, foi 
afastado pelo Tribunal de Justiça consoante decisão proferida no Agravo de 

Instrumento no 0003374-76.2018.8.16.0000 nos seguintes termos:  

b) Acórdão:  
Assim, inexistindo ilegalidade no Procedimento Licitatório, não devem ser 

acolhidas as alegações da presente Apelação.  
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Nesse contexto, observou-se as exigências contidas no Edital, relativas às 

características diretamente vinculadas ao objeto da Licitação, que visam 
averiguar a idoneidade e a capacidade técnica para a prestação do serviço 

licitado, não existindo, assim, violação aos princípios constitucionais.  

  

Como bem ressaltaram os Julgadores, não se concedeu 

liminar para suspender ou paralisar o certame justamente porque não havia 

qualquer irregularidade ou vício que impusesse a paralisação. Da mesma 

forma, confirmou o E. Relator da apelação, Desembargador Leonel Cunha, 

que até aquele momento todos os princípios constitucionais e ditames da lei 

relacionados ao procedimento licitatório haviam sido rigorosamente 

observados pelo gestor, tendo o processo sido legalmente homologado. 

Como o mandado de segurança devolveu ao Poder 

Judiciário – em razão do chamado efeito translativo – a análise de toda a 

matéria de ordem pública e controle de legalidade dos atos praticados pelos 

gestores, deve ser considerada regular a atuação do peticionário, limitada a 

análise, obviamente, ao período em que atuou como gestor da APPA, 

excluindo a apuração de responsabilidade por atos de execução do contrato, 

já que posteriores à sua exoneração, conforme precedente do TCU (Acórdão 

n° 2.740/2008 – TCU – 2a Câmara). 

Ainda assim, deve-se levar em consideração que todos os 

atos praticados durante sua gestão, relacionados ao certame de n.º 122/2016, 

já foram objeto de contraditório a este C. Tribunal de Contas e já passaram 

pelo crivo do Poder Judiciário, que os convalidou, declarando terem sido 

respeitados os princípios constitucionais e as demais normas atinentes ao 

processo licitatório, pelo que por respeito à Economia Processual e brevidade, 

acosta cópia da defesa que foi apresentada naqueles autos, remetendo os 

julgadores às razões ali expostas. 
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4. DOS ACHADOS NOVOS 

Além dos achados que geraram os processos de n.ºs 

418171/18 e 691129/18, sobre as quais o contraditório já foi exercido, novos 

achados foram arrolados nestes autos, especialmente: 

-> Concorrência Pública internacional nº 02/2018 

1) Da qualificação técnico-operacional com utilização de conceitos jurídicos 

indeterminados e sem identificação objetiva dos parâmetros a serem 

demonstrados pelos licitantes.  

2) Da exigência de carta de proprietário ou de detentor de disponibilidade 

comercial dos equipamentos como requisito de qualificação técnica; 

3) Da exigência cumulativa da apresentação de garantia da proposta com 

demonstração de capital social mínimo por parte dos licitantes e em data 

anterior à data de apresentação de documentos de habilitação (sessão 

pública).  

4) Divergências encontradas entre o edital e o termo de referência. 

5) Sobrepreço em virtude da utilização incorreta de índice de atualização da 

publicação cost standards indexation 2017, Ciria, informada como fonte de 

referência para os custos dos equipamentos apresentados na publicação a 

guide to cost standards for dredging equipment, 2009, Ciria. 

6) Sobrepreço em razão da utilização incorreta do percentual de encargos 

sociais de 74,17% (setenta e quatro vírgula dezessete por cento) conforme 

informado na tabela SINAPI com vigência a partir de março de 2016. 

7) Sobrepreço em função de erro no cálculo(meses sem serviços de dragagem) 

do custo de monitoramento ambiental – programa de qualidade das águas - 

durante a dragagem. 

8) Sobrepreço em função de erro no cálculo (anos sem serviços de dragagem) 

do custo de monitoramento ambiental – programa de qualidade dos sedimentos 

- durante a dragagem. 

9) Sobrepreço devido a erro de cálculo no custo dos profissionais (programas de 

monitoramento ambiental) – meses sem serviços de Dragagem (Equipamentos 

_________________________________________________________________________________________ 
R u a  A n i t a  G a r i b a l d i ,  8 5 0 ,  c j .  2 0 5 - C  

C u r i t i b a  -  Pa r a n á  
( 4 1 ) 3 3 5 3 - 8 0 0 0



 17

desmobilizados) 

10)Ausência de anotação de responsabilidade técnica junto ao conselho 

regional de engenharia no paraná acerca da elaboração da planilha 

orçamentária.  

-> Concorrência Pública Internacional no 01/2015 – Contrato nº 76/2015. 

1) Da utilização de fundamentação equivocada na prorrogação do prazo de 

execução do contrato. 

2) Inexistência de prévia formalização de alterações contratuais e acréscimo 

substancial dos quantitativos unitários. 

3) Inexistência de comprovação da data efetiva da realização de 

levantamentos batimétricos, documentos estes fundamentais para medição e 

regular liquidação das despesas de contrato de dragagem. 

4) Liquidação e pagamento irregular de despesas.  

-> Procedimento administrativo no 9.072.741-9, Edital de licitação no 002/2007, 

Concorrência Pública, Instrumento contratual no 026/2007.  

1) Falhas na fiscalização e gestão de contrato de obra pública, caracterizados 

nas medições, análise de projetos de readequação feitos pela contratada e 

ausência de pagamentos referentes a serviços efetivamente prestados, assim 

como por suspensões indevidas da execução contratual por parte da empresa 

pública estadual. 

2) Erros nos projetos, memoriais descritivos, especificações e planilhas 

orçamentárias, caracterizados pela falta de identificação e orçamentação de 

serviços, bem como pela falta ou deficiência de elementos necessários ao 

estudo e dedução de métodos construtivos (projeto básico), e à completa 

execução da obra (projeto executivo).  

3) Impropriedades observadas no procedimento de rescisão contratual.  

 

a) Concorrência Pública Internacional n. 02/2018 – Dragagem de Manutenção. 
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O planejamento das ações estruturantes de um complexo 

portuário, como o localizado em Paranaguá, segundo maior do Brasil e maior 

porto exportador de comodities agrícolas do hemisfério sul, devem ocorrer de 

forma sistêmica, em caráter preditivo e preventivo de forma a evitar que os 

processos de manutenção, como o de dragagem, possa gerar restrições as 

operações de escoamento de cargas. 

O peticionário, enquanto esteve à frente da APPA, atuou no 

processo de planejamento estratégico e como membro integrante do 

Planejamento Estratégico da Infraestrutura Marítima do Estado do Paraná PEIM-

PR (2017), oportunidade em que foram estabelecidas as necessidades e 

prioridades no âmbito das necessidades da infraestrutura marítima do Estado 

do Paraná. 

Inicialmente se faz necessário estabelecer a cronologia dos 

fatos e para tal apresentamos abaixo a linha do tempo e principais fatos 

ocorridos, para melhor compreensão da condução do processo de 

contratação dos serviços de dragagem de manutenção descritos e definidos 

na Concorrência Pública Internacional n. 02/2018: 
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Como se pode verificar no resumo dos fatos acima, o ex-

gestor da APPA, abaixo signatário, participou do processo de elaboração do 

planejamento estratégico da infraestrutura marítima dos Portos do Paraná – 

PEIM-PR(2017), juntamente com toda comunidade técnica portuária, conforme 

portaria n. 202/2017-APPA, no período entre Maio/17 e Dezembro/17. 

Neste instrumento de planejamento, (PEIM -PR/2017), 

devidamente publicado e divulgado no sitio eletrônico da APPA, por 

unanimidade do colegiado, deliberou-se pela indicação da adoção de 

metodologia de Serviços de Dragagem de Longo Prazo (5 anos), desde que 

cumpridas as premissas descritas no PEIM-PR. 

Tendo se desligado completamente da gestão da APPA em 

28/03/2018, todos os eventos relacionados a este certame ocorreram na 

gestão seguinte.   
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Cabe destacar que todos os membros integrantes da 

portaria n. 202/2017, que assinaram as listas de presença do processo de 

elaboração do PEIM-PR(2017) tinham conhecimento de todas as necessidades, 

e providências prévias à contratação da dragagem de 05 anos, 

minuciosamente descritas no planejamento estratégico PEIM-PR(2017). 

É de conhecimento da Comunidade Portuária e dos órgãos 

de controle e fiscalização, a importância dos investimentos realizados em 

dragagem, seja pela APPA, com recursos próprios, ou pela Secretaria Especial 

de Portos - SEP, com recursos do Governo Federal, para promover melhorias na 

expansão e na segurança da infraestrutura marítima do Paraná, tendo todos 

pleno conhecimento dos requisitos descritos no PEIM-PR(2017) e principalmente 

todos os requisitos estabelecidos no edital de concorrência pública n. 002/18, e 

anexos, objeto em pauta. 

Todos os eventos posteriores a saída do abaixo signatário, 

foram conduzidos pelo novo gestor, bem como eram do pleno conhecimento 

da equipe técnica da 4ª Inspetoria do TCE-PR. 

A participação do TCE-PR neste certame pode ser 

verificada pela atenção dispendida, entre 04/05/2018 e 05/06/2018, quando a 

equipe técnica da 4ª Inspetoria do TCE-PR expediu 09 ofícios  para APPA, 1

questionando os requisitos técnicos do referido certame, alterando os 

parâmetros da contratação. 

No período entre 05/04/2018 a 04/09/2018, a APPA 

apresentou 05 versões de Edital de Licitação e anexos, publicados e 

 Oficio n. 70/2018, 06/04/2018; Ofício n. 76/2018, 11/04/2018; Oficio n. 77/2018, 17/04/2018; Ofício n. 82/2018, 1

24/04/2018; Oficio n. 88/2018, 04/05/2018; Ofício n. 106/2018, 21/05/2018; Oficio n.111/2018, 25/05/2018; Ofício n. 
113/2018, 29/05/2018; Oficio n. 129/2018, 05/06/2018. 
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republicados, demonstrando que todas as advertências listadas pela equipe 

técnica da 4ª Inspetoria do TCE-PR, foram consideradas e adotadas pelo gestor 

responsável.  

Diante do exposto, resta claro que o abaixo signatário, 

exonerado em 28/03/2018, não participou da elaboração das premissas, do 

estabelecimento de parâmetros e requisitos técnicos definidos e adotados na 

Concorrência Pública Internacional n. 02/2018, publicada em 04/09/2018, e 

contrato celebrado em 20/12/2018. 

 

b) Concorrência Pública Internacional no 01/2015 – Contrato nº 76/2015 

Os achados decorrentes da concorrência pública de n.º 

01/2015 consistiram em meras irregularidades, devidamente esclarecidas pela 

APPA, conforme se pode observar do relatório da 4ª ICE, que recomendou 

somente a adoção de novas práticas, acatadas pelo gestor e que estão sendo 

monitoradas pela Inspetoria, pelo que repisa-se todos os esclarecimentos 

prestados ao Tribunal de Contas.  

 

c) Procedimento administrativo no 9.072.741-9, Edital de licitação no 002/2007, 

Concorrência Pública, Instrumento contratual no 026/2007 

Inicialmente, cumpre observar que o peticionário atuou 

como gestor da APPA a partir de 2014, com nomeação por meio do decreto 

de nº 11675 - DIOE nº. 9248, de 16 de Julho de 2014, e teve sua exoneração 

publicada em 30 de março de 2018, por meio do decreto de exoneração de 

nº 9159 – DIOE nº 10159. 
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Logicamente sua atuação no caso em análise se deu de 

forma limitada, já que no curso de sua gestão a questão já estava judicializada 

(autos de n.º 0006918-25-2008-8-16-0129). Não poderia, naturalmente, 

influenciar na prática de atos que já haviam ocorrido, como, no caso, a 

formação e execução do contrato em comento e tampouco responder por 

atos futuros, como por exemplo pelo acordo firmado com a autora e seus 

advogados (anexo).  

Assim, por ter observado estritamente todas as obrigações 

da APPA durante sua gestão, bem como por não ter qualquer influência nos 

achados indicados pela 4ª ICE, pede seja considerada regular a atuação, sem 

a abertura de qualquer procedimento de responsabilização do peticionário, 

nos termos da fundamentação. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Cabe, por fim, manifestar que todos os processos em 

questão passaram pelo crivo da Controle Interna, Auditores Independentes, 

Conselho Fiscal, Conselho de Administração e Controladoria Geral do Estado, 

que não fizeram menção a qualquer desconformidade relacionada aos 

processos que tiveram participação efetiva do peticionário na fase interna ou 

externa (Concorrência Pública n. 122/2016 e respectivo Contrato n. 24/18 – 

Reforma Berço 201 e Concorrência Pública Internacional n. 02/2018 – 

Dragagem de Manutenção.)  

Resta ainda lembrar que a equipe da 4ª Inspetoria Externa 

do TCE-PR, acompanhou os processos e a evolução dos processos licitatórios, 

bem como posteriormente acompanhou a celebração dos contratos e o início 

de execução, não havendo igualmente nenhum apontamento de 
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irregularidade na forma ou modelagem adotada, tendo os objetivos dos 

certames sendo atendidos, na forma da lei. 

Até a presente data, todos os técnicos e assessoria jurídica 

da APPA concordam com a regularidade e atestaram a legalidade dos atos 

praticados, sem questionamentos ou apontamento de falhas durante a 

execução das obras, pelo que acredita não ser adequado propor qualquer 

medida de responsabilização do ora peticionário, que sempre pautou suas 

ações por critérios técnicos e jurídicos enquanto gestor da entidade.   

 

7. REQUERIMENTOS  

Diante de todo o exposto requer o recebimento das razões, 

análise de seus fundamentos e, ao final, o reconhecimento de cumprimento 

estrito de todas as obrigações legais e normativas relacionados aos achados 

mencionados no relatório.  

Ainda assim, caso seja verificada qualquer irregularidade, 

pede seja a apuração limitada ao período em que praticou atos como Diretor 

Presidente da APPA, bem como seja, em nome dos princípios da 

proporcionalidade e da eficiência, afastada qualquer responsabilidade do 

peticionário, com o consequente arquivamento do feito, nos termos da 

fundamentação. 

Termos em que pede deferimento. 

Curitiba, 24 de Setembro de 2019. 

Ronaldo Portugal Bacellar Filho 

OAB/PR 45.193 
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DECRETO Nº 9158

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ

Resolve exonerar, a pedido, MICHELE CAPUTO NETO, RG n° 3.048.149-6, do cargo, em comissão, de Secretário de Estado da Saúde, a partir de 6 de abril de 2018. 
Curitiba, em 28 de março de  2018, 197°  da   Independência e 130° da República.

CARLOS ALBERTO RICHA
Governador do Estado

VALDIR LUIZ ROSSONI
Chefe da Casa Civil

����������

DECRETO Nº 9159

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, 

Resolve exonerar, a pedido, LUIZ HENRIQUE TESSUTTI DIVIDINO, RG nº 11.838.087, do cargo de 
Diretor Presidente da  Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, a partir de 28 de março de 2018.

Curitiba, em  28 de março de 2018, 197º da Independência e 130º da República. 

CARLOS ALBERTO RICHA VALDIR LUIZ ROSSONI
Governador do Estado Chefe da Casa Civil
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR FÁBIO CAMARGO, DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

 
Comunicação de Irregularidade de n.º 418171/2018 e apenso de n.º 691129/18 

LUIZ HENRIQUE TESSUTI DIVIDINO, brasileiro, casado, inscrito no 

CPF 058.594.128-94, residente e domiciliado à Rua Eduardo Sprada, 2520 – 

Complemento 16, CEP 81210-370, Curitiba/PR, vem, respeitosamente perante Vossa 

Senhoria, por seu procurador regularmente constituído, procuração anexa, em 

atenção ao ofício nº 4172/2018-OCN-DR, com fundamento no art. 357 do 

Regimento Interno do TCE/PR, apresentar RAZÕES DE DEFESA nos autos em epígrafe, 

o que faz nos termos adiante aduzidos: 

 
1. RESUMO DOS FATOS 

Pela 4ª Inspetoria de Controle Externo deste C. Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná foi proposta comunicação de irregularidade na 

concorrência pública de n.º 122/2016, lançada pela Administração dos Portos de 

Paranaguá e Antonina - APPA, que teve por objeto a contratação de empresa 

para modernização dos berços 201 e 202, assim como ampliação do berço 201 do 

Porto de Paranaguá. 
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Segundo a conclusão dos responsáveis pela proposta, teria 

havido irregularidade na formação do procedimento, nos termos da ementa a 

seguir: 

 
PROPOSTA DE COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA No 122/2016. EXECUÇÃO DE OBRAS. MODERNIZAÇÃO DOS BERÇOS 201 E 

202. AMPLIAÇÃO DO BERÇO 201. IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO. ORÇAMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

MOTIVAÇÃO. ATOS ADMINISTRATIVOS. METODOLOGIA DE FORMAÇÃO DE CUSTO 

UNITÁRIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. 

RESPONSABILIZAÇÃO. 1. A obtenção de preços dos itens 23.2.1 a 23.2.8, correias 

transportadoras, 23.3.1, 23.3.2, carregadores de navio e 23.4.1 a 23.4.8, sistema de 

aspiração de pó foi obtida a partir de cotação de preços realizada com apenas 

um fornecedor (TMSA – Tecnologia em Movimentação S.A.) sem comprovação da 

efetiva cotação – ou tentativa de cotação - com outros fornecedores, bem como 

ausência de justificativa circunstanciada da dificuldade de obtenção de outros 

orçamentos. Os itens questionados apresentam, conjuntamente, o valor máximo 

estimado de R$ 73.857.790,00 (setenta e três milhões, oitocentos e cinquenta e sete 

mil, setecentos e noventa reais), representando aproximadamente 40,34% 

(quarenta vírgula trinta e quatro por cento) do valor máximo global. 2. Não foi 

demonstrada, pela APPA, a metodologia de preços utilizada para se chegar à 

cotação final, adotada como preço máximo unitário do item 9.1.6, perfil metálico, 

W 360X64, da planilha orçamentária. O item teve o preço máximo definido na 

licitação de R$ 7.241.011,20.  

Em alguns trechos da fundamentação do relatório, contudo, já 

é possível perceber que os achados não consistem em verdadeira irregularidade, 

mas em meras falhas procedimentais, incapazes de causar qualquer prejuízo ao 

interesse público e tampouco violadores dos princípios que norteiam o ato 

administrativo: 

20. Não se pretende nesse achado, contudo, discutir a escolha do método de 

orçamentação, até porque a natureza do objeto, aparentemente, dificulta a 
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pesquisa de contratações similares de outros entes públicos, ou de pesquisas 

publicadas, como bem justificado pela entidade. O que se questiona, repise-se, é o 

fato da pesquisa ter sido feita com apenas um fornecedor sem a comprovação 

formal de eventual contato feito com outras empresas ou outros métodos de coleta 

de preços.  

(…) 

28. É bem verdade que também não é possível afirmar que o defeito no 

procedimento leva, necessariamente, a um resultado viciado. Entretanto, como 

demonstrado acima, os defeitos no procedimento são flagrantes, não podendo ser 

ignorados. 

29. Especificando um pouco mais o ponto defendido no presente achado, é 

importante repisar que não se busca questionar o método utilizado para realização 

da pesquisa de preços, pois, entende-se que os argumentos trazidos pela entidade 

lograram comprovar a impossibilidade de cotação de valores por métodos outros 

que não a pesquisa com fornecedores.  

30. O que se questiona, e aponta como irregular, é o fato de, no método utilizado, a 

entidade não ter demonstrado que envidou os esforços necessários para obter com 

a maior amplitude possível preços máximos que representassem os preços 

usualmente praticados no mercado.  

A conclusão do relatório da 4ª Inspetoria foi no sentido de 

reconhecer uma infração sem qualquer dano ou prejuízo ao erário (p. 34), com 

recomendação de punição dos gestores ao pagamento de multa administrativa. 

Especificamente em relação ao peticionário, requereu, nos dois achados relatados 

a aplicação de:  “…multa administrativa prevista no art. 87, III, alínea “d” da Lei 

Complementar Estadual no 113/2005 - Lei Orgânica do TCE- PR" (p. 61 e 70)    

Recebido o procedimento, foi determinado pelo I. Conselheiro 

Ivan Lelis Bonilha o encaminhamento ao Setor de Protocolo do TCE/PR para 

autuação como Comunicação de Irregularidade, após o que houve distribuição 

ao I. Conselheiro Relator Fabio de Souza Camargo, que determinou a instauração 

do contraditório, com a citação de todos os interessados para apresentarem suas 

razões de defesa. 
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Em 05 de julho de 2018, a APPA apresentou, por meio de seu 

novo representante legal, Sr. Lourenço Fregonese, razões de defesa em que, em 

síntese, justificou a metodologia utilizada afirmando – assim como já havia sido 

justificado à 4ª ICE – existir grande dificuldade das empresas do mercado em 

apresentar pesquisas de preços confiáveis, pois, de regra, não há como balizar os 

preços dos serviços específicos exigidos pelo Porto e tampouco existe condição de 

parametrizar o valor da obra em virtude de sua especificidade. A mera formação 

de um preço de referência implicaria em elevados custos às empresas.  

Em resumo, a atividade geralmente desenvolvida por empresas 

do ramo não permitiria o balizamento confiável de preços para o serviço 

específico exigido pelo Porto de Paranaguá. Seguiu explicando minuciosamente 

todas as razões que impediram a APPA de fazer a cotação de mais preços, 

expondo a confiabilidade do preço máximo apontado e comprometendo-se, ao 

final, a atender todas as recomendações possíveis em certames futuros. 

Os fundamentos de defesa já haviam sido indicados pela APPA 

quando da resposta aos ofícios da 4ª ICE e, por isso, foram replicados pelo 

peticionário na sua defesa, apresentada em 25 de julho do corrente ano. 

Ato contínuo, foi oportunizada a manifestação da 4ª Inspetoria 

de Controle Externo do Tribunal, que propôs a conversão do procedimento para 

tomada de contas extraordinária, dentre outras diligências. Remetidos os autos ao 

Ministério Público de Contas, o Procurador Michael Richard Reiner apresentou 

manifestação corroborando a proposição da Inspetoria. 

Antes da análise da proposta de conversão, contudo, foi 

acostada informação de apensamento do processo autuado sob o n.º 691.129/18. 

Com isso, o E. Conselheiro Relator determinou, em atenção ao contraditório e da 

ampla defesa, a citação dos interessados para defesa sobre os fatos narrados 

nesse novo processo em 15 dias contados da juntada do aviso de recebimento.  

Os autos apensados tratam do mesmo procedimento licitatório 

(122/2016), mas dessa vez contaram com proposição de adoção de medidas 

cautelares pela 4ª Inspetoria de Controle Externo, conforme ementa a seguir: 
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"PROPOSTA DE COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA No 122/2016. EXECUÇÃO DE OBRAS. MODERNIZAÇÃO DOS BERÇOS 201 E 

202. AMPLIAÇÃO DO BERÇO 201. IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO. PROJETO BÁSICO DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO 

EDITAL LICITATÓRIO E DISCIPLINAMENTO DE GARANTIAS ADICIONAIS. CRONOGRAMA 

FÍSICO DEFICIENTE. MEDIDA CAUTELAR. 1. Concorrência pública que visa a 

contratação de empresa especializada para a execução das obras e instalações 

de modernizações dos berços de atracação 201 e 202 e ampliação do berço 201, 

composto por todas as obras e todos os equipamentos eletromecânicos, com 

projeto básico (termo de referência) deficiente, pela falta ou inadequação dos 

seguintes elementos: a) critérios de medição, b) definição precisa das etapas de 

pagamento cronograma físico deficiente, c) percentuais correspondentes às 

etapas de pagamento e fundamentos que os justificam, d) falta de previsão de 

garantia adicional pelo pagamento na fase de fabricação, e) cronograma 

inadequado com o objeto licitado, visto que houve previsão do início do 

pagamento de grupos de itens (18, 19, 20, 21, 22, 25, 26) em um período que, por 

motivos técnicos, não poderiam ser executados."  

  

Quanto à conduta atribuída ao peticionário, a 4ª ICE expôs o 

seguinte: 

Aprovar a fase interna (Anexo 32) e, por consequência, na deflagração da fase 

externa da Concorrência Pública no 122/2016 sem os seguintes elementos: 1) 

critérios de medição; 2) definição precisa das etapas de pagamento; 3) 

percentuais correspondentes às etapas de pagamento, e fundamentos que os 

justificam; 4) garantia adicional pelo pagamento na fase de fabricação; 5) 

cronograma adequado com o objeto licitado, conforme analisado no Anexo 20, 

visto que houve alteração considerável acerca da duração das etapas, bem como 

da data de início e término destas (art.6°, inc. IX, “e”).  

A conduta do agente público configura, no mínimo, indicativo de erro grosseiro em 

face da infração direta da lei de licitações e legislação correlata, constante do 

critério e/ou à jurisprudência consolidada, nos termos do art. 28 da LINDB.  
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A Inspetoria propôs fosse o peticionário penalizado com multa 

administrativa pela conduta apontada, bem como requereu fosse deferida 

medida cautelar de suspensão dos pagamentos até a elaboração de termo 

aditivo ao contrato, com apresentação de garantias complementares pela 

empresa contratada.  

O aviso de recebimento do ofício n.º 4172/2018, endereçado ao 

peticionário, foi juntado aos autos no dia 03/12/2018, tendo seu prazo para 

apresentação de defesa início no dia 04/12/2018, com previsão de encerramento 

em 23/01/2019, em atenção ao disposto no art. 385 e 385-A do Regimento Interno 

do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

Dessa forma, diante de todos os fatos acima relatados e da 

tempestividade da defesa, passa a expor as razões pelas quais o peticionário  

entende não ter praticado qualquer conduta lesiva ou irregular no certame 

122/2016, nos termos que seguem. 

 
2. BREVE APANHADO HISTÓRICO NECESSÁRIO AO CONHECIMENTO PLENO DA 

MATÉRIA EM ANÁLISE   

Para que se possa apurar de forma adequada eventuais 

responsabilidades e atos praticados pelos gestores e demais funcionários da APPA, 

é preciso fazer um brevíssimo apanhado histórico das razões que levaram à 

elaboração do edital e realização do processo licitatório de n.º 122/2016.  

Tais considerações são obrigatórias, principalmente porque 

qualquer julgamento em processo administrativo ou judicial não pode se afastar 

das circunstâncias que cercam os atos praticados e contextualizam a causa. Tais 

circunstâncias assumem especial relevância nesse caso, especialmente porque o 

norte da contratação sempre é o de atender ao interesse público. 

Conforme constantemente ressaltado pela 4ª Inspetoria de 

Controle Externo deste C. TCE/PR em seus relatórios e proposições, a falta de 

ampliação e de modernização dos berços 201 e 202 do Porto de Paranaguá há 
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muito gera um engessamento do Porto, que não consegue mais atender a 

demanda que se apresenta.  

Essa constatação já era objeto de diversos estudos que tiveram 

por objetivo encontrar alternativas para a perda de competitividade do Porto de 

Paranaguá, dentre os quais destaca-se o parecer elaborado pela ESALQ-LOG/USP , 1

no denominado PROJETO BENIN, que analisou as características, entraves e 

necessidades do Porto de Paranaguá, no ano de 2014. Do extenso estudo, 

destacam-se os seguintes trechos: 

“O projeto Benin propõe a mensuração das ineficiências logísticas existentes ao 

longo de toda a cadeia de distribuição de commodities no estado do Paraná. Este 

projeto é  dividido em três produtos. O Produto 1 foi voltado à  questão de 

armazenagem, identificando tarifas de operações de grãos como pré-limpeza, 

secagem e limpeza. O Produto 2 retratou o trâmite de deslocamento do produto do 

armazém até o terminal portuário, incluindo mensurações de frete rodoviário.Por sua 

vez, o Produto 3 tem o intuito de apresentar a entrada do grão no porto de 

Paranaguá, identificando os custos envolvidos com a operação de recebimento e 

armazenagem, chegando até o navio. Além disso, o Produto 3 irá apresentar cenários 

com alterações de capacidade de movimentação existentes no porto. (p. 09) 

(…) 

Conforme explicado no capítulo 2, cada terminal atua em determinado berço do 

porto. Ou seja, para que o navio contratado atraque, é  necessário que o berço 

daquele terminal portuário contratado pelo embarcador esteja disponível naquele 

momento. Em outras palavras, é  possível que, em determinado berço não se tenha 

nenhum navio para atracar ao passo que em um berço vizinho a fila de navios para 

atracação seja enorme. Devido à  infraestrutura instalada no porto, não é  possível 

fazer uma readequação na operação de atracação – ou seja, o navio que irá 

carregar no terminal portuário A não pode atracar no berço operado pelo terminal 

 O Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial - ESALQ-LOG, institucionalmente ligado ao Departamento de 1

Economia, Administração e Sociologia da ESALQ/USP, tem como principal objetivo desenvolver estudos e pesquisas 
aplicadas em logística que promovam a facilitação de negócios nacionais e internacionais, principalmente no segmento 
agroindustrial.  
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portuário B, uma vez que não existe a possibilidade se transferir o produto do 

presente no primeiro pelo shiploader do segundo. (p. 54) 

(…) 

Feita a liberação da carga e do navio, inicia-se de fato a operação de 

carregamento. Essa operação envolve basicamente três agentes: a APPA na 

operação do shiploader, que tem uma importante restrição de volume carregado por 

hora; os TPAs (Trabalhadores Portuários Avulsos) que ficam dentro do navio9; e os 

próprios funcionários dos terminais portuários que estão acompanhando o 

carregamento viabilizando a movimentação da mercadoria. (p. 56) 

(…) 

Por fim, um custo portuário importante, que sempre impacta na receita final do 

embarcador, é  o custo pertinente à  cobrança da demurrage. Demurrage é  uma 

multa paga pelo contratante do navio ao armador, quando o tempo de embarque 

total é  maior que o tempo acordado nas cláusulas de contrato. Segundo 

informações obtidas com as pesquisas a campo, o valor cobrado gira em torno de 

US$ 20.000,00 por dia de atraso (valor dependente do acordo contratual). 

Apesar de a multa inicialmente recair sobre o contratante do navio, que, no caso 

dos contratos FOB, é  o cliente final, esse montante já é  algo esperado nos 

fechamentos de contratos com entrega do produto em Paranaguá , e o 

embarcador já tem a sua receita diminuída na venda do produto. (p. 60) 

(…) 

No caso de Paranaguá, foi verificado pelo line up dos navios que o tempo que um 

navio demora para carregar acaba chegando a 110 dias (tempo entre a chegada 

no porto e o fim do carregamento), tempo este que gera um demurrage 

importante na receita final da comercialização. (p. 64) 

(…) 

No caso do tempo de ciclo do navio, o notado foi o que mais impacta em um 

ciclo alto é  o tempo que o navio fica aguardando para carregar em Paranaguá. 

Além da demurrage, esse tempo elevado impacta diretamente no custo do 

transporte marítimo, encarecendo ainda mais os custos de exportação da produção. 

Nota-se que uma redução no tempo de carregamento do navio poderá contribuir 

de forma significativa para a redução dos custos do transporte marítimo. 

Tratando-se de cenários comparativos, mantendo-se todos os outros dados 

constantes, caso o tempo de carregamento dos navios fosse reduzido para 40 dias 
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o observado nos frentes para Xangai e Rotterdam seriam valores de 

aproximadamente US$ 44,54/toneladas e US$ 26,68/tonelada, respectivamente. 

Nessa comparação os fretes marítimos teriam uma redução girando em torno de 29% 

no caso de Xangai, e 40% no transporte sentido Rotterdam, apenas em decorrência 

da redução do tempo entre a chegada e a saída do navio em Paranaguá. 

Considerando esse comparativo, é  possível observar o grande impacto que as 

extensas filas de navios em Paranaguá causam no frete marítimo, encarecendo 

toda a cadeia de exportação agroindustrial brasileira. (p. 72) 

(…) 

Observando o carregamento dos navios em si, o verificado na literatura é  que o 

COREX apresenta uma capacidade de embarque de 1.500 toneladas/shiploader/

hora, o que garante a esse Complexo uma capacidade de embarque diária de 

216.000 toneladas, conforme ilustrado em verde na Figura 33. Porém, nas visitas 

realizadas à  Paranaguá, constatou-se que os operadores portuários consideram 

como capacidade nominal dessa operação o número de 800 toneladas/hora. Ou 

seja, por esses números, a capacidade nominal diária de embarque do COREX está 

em torno 115.000 toneladas. 

Como justificativa dessa consideração sobre o “gap” existente entre essas duas 

capacidades nominais, os agentes portuários alegaram que a estrutura atual do 

Complexo é  relativamente antiga, e não garante a efetividade das operações em 

um ritmo maior do que 800 toneladas/hora. E o problema não está somente no 

shiploader: as esteiras utilizadas nas movimentações da carga dos armazéns até o 

equipamento que faz o embarque dos navios também são antigas, e há riscos se as 

mesmas forem utilizadas em uma velocidade de carregamento maior que a usual. 

Entre os riscos, a maior preocupação é  com a ocorrência de incêndios nos 

equipamentos da operaç ão de carregamento, uma vez que os produtos 

transportados pelas esteiras possuem considerável poder de combustão. (p. 79) 

(…) 

Pela análise do que foi exposto até o momento, fica evidente que existe uma 

demanda por melhorias na capacidade de carregamento dos navios. Porém, com 

uma capacidade maior de carregamento dos navios, a atual estrutura do pátio de 

triagem não acompanhará a nova velocidade imposta pelo fluxo de carga do 

Corredor. Por outro lado, os cenários mostraram também que, se fossem realizadas 

melhorias apenas na capacidade de giro de veículos do pátio de triagem, a 
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operação de embarque dos navios, por sua vez, funcionaria como um gargalo às 

operações portuárias, limitando o fluxo de carga. 

Com isso, como principal conclusão dos dados mostrados, existe uma demanda 

por melhorias no fluxo de carga atual, e os pontos de melhorias estão relacionados 

com as operações de recebimento de veículos e de carregamento dos navios. 

Porém ficou evidenciado que as melhorias nesses dois pontos necessitam ocorrer de 

forma conjunta. Investimentos isolados, que aumentem a capacidade de apenas 

uma das duas pontas da operação, não irão viabilizar o aumento do fluxo de carga 

no COREX. (p. 98) 

(…) 

Por fim, conclui-se que Paranaguá, no que diz respeito ao recebimento de carga 

no porto, apresenta uma série de vantagens competitivas, em comparação com 

outros portos brasileiros, como o Porto de Santos, por exemplo. Isso pelo fato de 

possuir um nível tecnológico e organizacional superior, o que garante uma maior 

continuidade do fluxo de veículos que acessam ao porto, e também uma garantida 

de qualidade da carga que adentra nos terminais. Por outro lado, Paranaguá ainda 

necessita de avanços que garantam uma maior eficiência operacional e de 

recebimento de navios no porto, de forma a otimizar ainda mais o processo de 

exportação de soja, e outros produtos, brasileira. (p. 100) 

(…) 

Ainda no que se diz respeito aos investimentos em melhorias, outras 

recomendações se relacionam com o processo de carregamento dos navios. Ficou 

evidente também que existe uma necessidade de incrementos na velocidade de 

carregamento dos shiploaders e das esteiras de movimentação. A aquisição de 

equipamentos mais modernos, com uma capacidade nominal de movimentação 

maior, possibilitaria o aumento do giro de carga no porto– a velocidade maior de 

operação do shiploader e das esteiras de movimentação da carga compensariam a 

baixa efetividade das movimentações, que hoje gira em torno de 46%. 

E no tocante à  efetividade do carregamento dos navios, ficou evidenciado 

também que a ocorrência de chuvas é  o fator mais impactante desse processo. 

Dessa forma, uma recomendação importante diz respeito à  realização de 

investimentos que contornem essa problemática. A exemplo dos investimentos que 

vêm sendo feitos no Porto de Santos, a construção de uma cobertura nos berços de 

atracação também contribuiria positiva e significativamente para o aumento do giro 
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de carga no porto paranaense. Trata-se de um investimento de grandes proporções 

orçamentárias, porém acredita-se que o mesmo seja pago pelos maiores 

rendimentos nos carregamentos do navio. 

A construção de novos berços de atracação em Paranaguá também é  apontada 

como uma recomendação importante. Isso pelo fato de que tais investimentos 

também imprimiriam um ritmo maior no carregamento de navios em Paranaguá, 

além do fato de que tais berços poderiam ser planejados e construídos para o 

atraque de navios com maior capacidade de carregamento. Este também é 

considerado um investimento de grande porte, que tem seu retorno relacionado à 

maior capacidade de giro de carga no porto. 

Quanto às recomendações de investimentos acima expostas, uma ressalva 

importante é  que os mesmos necessitam ocorrer em conjunto. As operações 

portuárias funcionam como um processo contínuo e, dessa forma, elas, como um 

todo, ficam limitadas pela operação de menor rendimento. Ou seja, o elo mais fraco 

de toda a cadeia portuária (processo de menor desempenho) atua como o fator 

limitante, impondo sérias restrições ao fluxo de carga no porto. Dessa forma, os 

investimentos para aumento da capacidade de giro do porto necessitam ocorrer 

nas duas pontas da cadeia (pátio de triagem e carregamento dos navios), 

possibilitando assim incrementos reais no processo como um todo, como mostraram 

os cenários formulados no presente estudo. 

Como últimas considerações, baseadas no exposto acima, as operações portuárias 

em Paranaguá tem custos adicionais em função de algumas precariedades. 

Equipamentos funcionando em um ritmo bem abaixo da sua capacidade nominal, 

baixa profundidade dos canais de acesso e berços de atracação, baixa efetividade 

no carregamento dos navios, entre outros fatores, fazem com que o “Custo 

Paranaguá” aumente, e isso impacta diretamente os exportadores paranaenses, e 

de outros estados do país. A realidade é que atualmente o porto carece, em muito, 

de investimentos, os quais são amplamente justificados pelas projeções futuras de 

crescimento do agronegócio brasileiro. A neutralização de tais problemas garantiria 

um melhor desempenho de movimentaç ão em Paranaguá , acarretando, 

consequentemente, em uma redução dos custos de exportação que afetam os 

embarcadores, possibilitando uma margem maior de lucro aos mesmos. 

Por fim, pela análise do relatório como um todo, o porto atualmente opera muito 

próximo de sua capacidade máxima de operação, o que faz com que rendimentos 
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maiores sejam fisicamente impossíveis de acontecerem. A administração portuária 

(APPA), por sua vez, faz um bom trabalho de gestão do fluxo de carga, garantido 

que tal fluxo ocorra nessa capacidade máxima. Dessa forma, pode-se concluir que 

as exigências de uma maior produtividade portuária só serão atendidas com a 

adoção de novos investimentos estruturais, os quais necessitam acontecer de 

maneira conjunta, de modo a garantir um fluxo de carga equilibrado em 

Paranaguá.” (p. 106 a 108) 

Os problemas identificados pelo estudo anteriormente citado já 

eram conhecidos da Administração do Porto, que tentava sempre superá-los 

melhorando a forma de gestão com a estrutura atualmente disponível, já que os 

investimentos necessários à melhoria e ampliação de berços eram bastante 

consideráveis e demandavam um investimento relevante . 

O Porto de Paranaguá, contudo, apesar de ter gestão 

consideravelmente mais eficiente que a dos demais Portos concorrentes, vinha, por 

limitações estruturais, perdendo espaço, como o estudo indicou. Tal fato causa 

prejuízo de grande relevância à população paranaense, já que o Estado sempre 

foi um dos maiores produtores de grãos e o Porto de Paranaguá sempre se 

posicionou como o mais importante canal de escoamento da produção 

paranaense e de outros estados da federação, mas vem perdendo esse posto pela 

ineficiência de sua estrutura portuária.  

Por essa razão, quando da elaboração do termo de referência, 

restou justificado o projeto no seguinte sentido:  

"Assim, atendendo a demanda crescente dos últimos anos, este empreendimento 

visa implementar o aumento efetivo da capacidade de embarque dos navios no 

Porto de Paranaguá através da modernização dos berços de atracação 201 e 202 

e ampliação do berço 201 para operação com navios de maior porte e atender o 

importante programa de novos arrendamentos de áreas e instalações no Porto de 

Paranaguá, em consonância com as diretrizes do Plano de Desenvolvimento e 

Zoneamento (PDZPO).  
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O objetivo deste Termo de Referência é estabelecer as premissas básicas e 

condições gerais para a contratação de empresa especializada para a execução 

das Obras e Instalações de modernização dos berços de atracação 201 e 202 e 

ampliação do berço 201, composto por todas as obras e todos os equipamentos 

eletromecânicos, de acordo com as normas vigentes, projetos e com a 

competente anotação de responsabilidade técnica.” 

Para tanto, o Termo de referência apresentou o valor máximo 

para execução dos serviços, descritos nos tópicos que o antecederam: 

O valor máximo total adotado para a execução destes serviços é de R$ 

183.078.036,44 (Cento e oitenta e três milhões, setenta e oito mil, trinta e seis reais e 

quarenta e quatro centavos), sendo que a planilha de quantitativos e valores 

unitários máximos a ser utilizada como base encontra-se em Anexo.  

O BDI (Benefícios Despesas Indiretas), composto por todas as taxas, despesas, lucro 

estimado, despesas financeiras, rateio do custo da administração central e por 

todos os impostos sobre o faturamento, está incluso na Planilha de Preços da 

Licitação. Deverá ser apresentado o valor final do BDI adotado pela Proponente.  

(*) Na elaboração da proposta, a licitante deverá apresentar os custos unitários, 

custos totais e somas gerais considerando o arredondamento dos valores com até 2 
(duas) casas decimais. Caso a licitante não atenda esta exigência, ocorrerá a 

desclassificação da proponente no certame licitatório.  

  

O Edital da concorrência pública de n.º 122/2016, datado de 29 

de agosto de 2016, apresentou o objeto da contratação, bem como destacou a 

necessidade dos licitantes obedecerem o Termo de Referência, conforme consta 

da página 1 do instrumento de convocação: 

1. OBJETO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS 

OBRAS E INSTALAÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO 201 E 

202 E AMPLIAÇÃO DO BERÇO 201, COMPOSTO POR TODAS AS OBRAS E TODOS 

OS EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS, conforme Termo de Referência e demais 
elementos anexados pelo setor requisitante.  
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Após a homologação do resultado, publicada em fevereiro de 

2018, foi declarado o vencedor e expedida a primeira Ordem de Serviço, de n.º 

43-18. Referida OS foi assinada pelo peticionário, com designação da comissão de 

fiscalização, inclusão de diversas condicionantes ao contratado e notificação para 

entrega do dicionário de obra. 

Após a entrega do dicionário e análise pela Comissão técnica 

competente, foi emitida já pelo novo gestor (Diretor Presidente da Administração 

dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA, Sr. Lourenço Fregonese), em 23 de 

julho de 2018, a ordem de serviço n.º 134-18, que autorizou a execução do contrato 

de acordo com os documentos que já vinculavam as partes e conforme as 

considerações e condições estabelecidas nas OS 43-18 e 134-18. 

 
3. DOS LIMITES DE APURAÇÃO EM RELAÇÃO AO GESTOR ANTECESSOR E DA 

CONVALIDAÇÃO JUDICIAL DE SEUS ATOS 

Conforme se observa, o procedimento licitatório em análise 

teve início no ano de 2016 e versa sobre uma obra de profunda complexidade e 

relevância no Porto de Paranaguá. Não por outra razão, foi estabelecido 

inicialmente o prazo de cumprimento em 600 dias, prorrogáveis por igual período. 

O peticionário atuou como gestor da APPA a partir de 2014, 

com nomeação por meio do decreto de nº 11675 - DIOE nº. 9248, de 16 de Julho de 

2014, e teve sua exoneração publicada em 30 de março de 2018, por meio do 

decreto de exoneração de nº 9159 – DIOE nº 10159. 

Logicamente sua atuação no certame se deu de forma 

limitada, até a data em que poderia praticar atos de gestão em nome da APPA. 

Não pode, naturalmente, responder ou influenciar na prática de atos que não mais 

lhe competem, como, no caso, a execução do contrato.  

Foi o responsável pela elaboração da fase interna do certame 

e deu início à fase externa. Seus últimos atos relacionados ao processo licitatório n.º 
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122/2016 foram a homologação do resultado, com declaração do vencedor – ato 

convalidado judicialmente, conforme exposição a seguir – e expedição da ordem 

de serviço número 43-18 (documento anexo).  

Importante observar que todos os atos praticados pelo 

peticionário até sua exoneração foram referendados e convalidados pelo Poder 

Judiciário, conforme se verifica da sentença e do acórdão proferidos nos autos de 

n.º 0001024-19.2018.8.16.0129, trazidos pela 4ª ICE no anexo 4 e 5 de seu relatório. Os 

trechos a seguir destacados deixam bastante cristalina a legalidade dos atos até 

então praticados no certame: 

a) Sentença:  

“Conforme consta da ata de julgamento da concorrência pública no 

122/2016, realizada em 08/12/2017, o Consórcio MKN foi inabilitado em razão 

do não atendimento aos itens no 6.9.1.c, do edital, declarando vencedor o 

Consórcio 201 (TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA e TMSA – 

TECNOLOGIA EM MOVIMENTAÇÃO LTDA).  

Tendo havido interposição de recurso administrativo contra essa decisão, o 

resultado da licitação foi homologado em 06/02/2018, com a adjudicação do 
objeto à vencedora, conforme documento de mov. 39.18.  

O presente writt foi impetrado em 02/02/2018, não tendo sido concedida 

liminar para suspensão da homologação do resultado do certame.  

Incide, no caso, o Enunciado no 05, das Câmaras de Direito Público do Tribunal 

de Justiça do Paraná:  

DO OBJETO EXTINÇÃO - LICITAÇAO - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

Enunciado n.o 05. Extingue-se, sem resolução de mérito por superveniente 

perda de interesse processual, o processo - qualquer que seja a ação que o 

originou - no qual se impugna procedimento de licitação quando, durante o 

seu transcorrer, encerrar-se o certame com a homologação e adjudicação do 

seu objeto, desde que não haja liminar deferida anteriormente ou vício 

insanável, ressalvada a via ordinária para composição de eventuais perdas e 

danos. 

(…) 
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No entanto, a situação dos autos é divergente do precedente citado. Veja-se 

que o suposto descumprimento do item 6.9.1.a do edital pela licitante 

declarada vencedora – CONSÓRCIO B201 –, que poderia obstar a própria 

homologação/adjudicação do certame, bem como, ensejar a nulidade da 
contratação, foi afastado pelo Tribunal de Justiça consoante decisão proferida 

no Agravo de Instrumento no 0003374-76.2018.8.16.0000 nos seguintes termos:  

b) Acórdão:  

Assim, inexistindo ilegalidade no Procedimento Licitatório, não devem ser 

acolhidas as alegações da presente Apelação.  
Nesse contexto, observou-se as exigências contidas no Edital, relativas às 

características diretamente vinculadas ao objeto da Licitação, que visam 
averiguar a idoneidade e a capacidade técnica para a prestação do serviço 

licitado, não existindo, assim, violação aos princípios constitucionais.  
  

Como bem ressaltou o Magistrado, não se concedeu liminar 

para suspender ou paralisar o certame justamente porque não havia qualquer 

irregularidade ou vício que impusesse a paralisação. Da mesma forma, confirmou o 

E. Relator da apelação, Desembargador Leonel Cunha que, até aquele momento, 

todos os princípios constitucionais (dentre os quais o da legalidade) relacionados 

ao procedimento licitatório haviam sido observados, tendo o processo sido 

devidamente homologado. 

Observe-se, assim, que apesar de não estarem especificamente 

arroladas as irregularidades e os achados apontados pela 4ª ICE nestes autos, a 

apelação devolveu ao Poder Judiciário – em razão do chamado efeito translativo 

dos recursos – a análise de toda a matéria de ordem pública relacionada ao 

procedimento licitatório, inclusive as possíveis ilegalidades e vícios, ainda que não 

apontados pelo impetrante/apelante, conforme ensina Nelson Nery Junior: 

"O efeito devolutivo do recurso tem sua gênese no princípio dispositivo, não 

podendo o órgão ad quem julgar além do que lhe foi pedido na esfera recursal. 

Aplica-se na instância recursal o CPC 128 e 460. Caso o órgão destinatário do 

recurso extrapole o pedido de nova decisão, constante das razões qualidade do 
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vício em que incorrer. Há casos, entretanto, em que o sistema processual autoriza o 

órgão ad quem a julgar fora do que consta das razões ou contra-razões do recurso, 
ocasião em que não se pode falar em julgamento extra, ultra ou infra petita. Isto 

ocorre normalmente com as questões de ordem pública, que devem ser 
conhecidas de ofício pelo juiz e a cujo respeito não se opera a preclusão (por 

exemplo, CPC 267 § 3.º e 301 § 4.º)", sendo certo que opera-se o efeito translativo 
nos recursos ordinários (apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de 

declaração e recurso ordinário constitucional) (`Teoria Geral dos Recursos', 6.ª Ed., 

São Paulo: RT, 2004, pp. 482 e 487).    

Ora, se o Poder Judiciário afasta a pretensão liminar do 

impetrante por não existir qualquer ilegalidade no procedimento e ao final 

constata – e declara – ter havido respeito aos princípios constitucionais norteadores 

da licitação, dentre os quais o da legalidade das etapas do certame, pretender a 

punição do gestor por supostas ilegalidades consiste em grave e insuportável 

incompatibilidade de posicionamentos, ainda que se respeite a autonomia desta E. 

Corte de Contas para analisar os fatos. 

De qualquer sorte, eventuais ilegalidades ou irregularidades 

devem ficar limitadas ao período em que o peticionário atuou como gestor da 

APPA – de 16 de julho de 2014 a 30 de março de 2018 – não sendo possível atribuir-

lhe qualquer responsabilidade por atos ou omissão em etapas posteriores, 

principalmente àquelas relacionadas a execução do contrato.  

Deve ser excluída a apuração de responsabilidade por atos e/

ou falhas na execução do contrato, bem como por eventual discrepância entre o 

dicionário de obra e as exigências da fase interna, já que apesar de ter exigido a 

entrega, não foi o peticionário o responsável por aprovar o dicionário e nem por 

deferir qualquer alteração do cronograma inicial. Somente poderá responder ele 

por atos que praticou ou deixou de praticar culposamente até sua exoneração, 

conforme precedente do TCU (Acórdão n° 2.740/2008 – TCU – 2a Câmara). 
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Expostos os fatos e as considerações iniciais obrigatórias, passa 

a abordar especificamente os achados da 4ª ICE e as proposições expostas na 

conclusão. 

 
4. DOS ACHADOS RELATADOS PELA 4ª ICE NESTES AUTOS 

Além dos achados que geraram o relatório, convertido no 

processo de apuração de irregularidade, de n.º 418171/18, foram arroladas 

algumas irregularidades nos autos de n.º 691129/18, sobre as quais a presente 

defesa deve se limitar. As condutas imputadas ao ora peticionário foram as 

seguintes: 

Aprovar a fase interna (Anexo 32) e, por consequência, na deflagração da fase 

externa da Concorrência Pública no 122/2016 sem os seguintes elementos: 1) 

critérios de medição; 2) definição precisa das etapas de pagamento; 3) 

percentuais correspondentes às etapas de pagamento, e fundamentos que os 

justificam; 4) garantia adicional pelo pagamento na fase de fabricação; 5) 

cronograma adequado com o objeto licitado, conforme analisado no Anexo 20, 

visto que houve alteração considerável acerca da duração das etapas, bem como 

da data de início e término destas (art.6°, inc. IX, “e”).  

De início, cumpre observar que o processo licitatório deve 

pautar-se por princípios que garantam a validade do ato administrativo e que 

viabilizem a contratação, especialmente os princípios da legalidade, da 

impessoalidade/objetividade do julgamento, da moralidade/probidade, da 

proporcionalidade e da eficiência. Tendo esses princípios como norte, toda 

licitação deve levar em consideração igualmente, como ensina Marçal Justen 

Filho: “a vantajosidade, a isonomia e o desenvolvimento sustentável” (p. 486)        

No caso em tela, as obras necessárias à ampliação e 

modernização dos berços 201 e 202 do Porto de Paranaguá eram extremamente 

complexas e vinham de um histórico de duas licitações frustradas (ambas por atos 
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do contratado), razão pela qual nesse processo de n.º 122/2016, o peticionário 

adotou máxima cautela, submetendo todos os atos necessários à análise técnica e 

jurídica das comissões instaladas e da procuradoria da APPA, que forneceriam 

elementos e embasamento necessário para que todas as etapas fossem 

ultrapassadas com atenção aos princípios constitucionais.  

Pode-se notar a cautela com que o gestor atuou pela simples 

leitura das respostas aos ofícios desta 4ª Inspetoria e da Ordem de Serviço 43-18, em 

que o peticionário, atuando como Diretor Presidente da APPA, resolveu, para 

garantir a eficiência e o atendimento ao interesse público, incluir além das 

condições previstas no edital, no projeto básico e no termo de referência, várias 

outras condicionantes ao consórcio contratado, especialmente para garantir que 

as medições fossem realizadas de forma criteriosa e técnica, garantindo que os 

pagamentos fossem feitos somente com a constatação da qualidade da obra 

contratada, conforme pontos destacados a seguir: 

a) Nomeou comissão de fiscalização subdividida em áreas de 

especialidade, abrangendo aspectos civis, eletromecânicos, ambientais e 

operacionais da obra; 
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b) Para que o acompanhamento, fiscalização e execução 

fossem devidamente controladas pela administração, exigiu da contratada a 

entrega de dicionário de obra detalhado (etapa a etapa), com cronograma 

de prazos para execução dos itens contratados, documento esse que deveria 

obedecer ao projeto básico, termo de referência, Edital e contrato assinado, 

sendo submetido à Comissão de fiscalização, conforme imagem a seguir: 
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c) Por fim, estabeleceu as diretrizes para a execução da obra, 

conforme trecho a seguir: 

  

O documento foi assinado em 19 de março de 2018 e 

encaminhado à contratada em 21 de março de 2018, tendo o dicionário sido 

      __________________________________________________________________________________________________ 

                 R u a  A n i t a  G a r i b a l d i ,  8 5 0 ,  c j .  2 0 5 - C  
                  C u r i t i b a  -  Pa r a n á  

                  ( 4 1 ) 3 3 5 3 - 8 0 0 0



�22

entregue à APPA em junho de 2018, oportunidade em que o peticionário já não 

respondia pelos atos de gestão da Administração dos Portos, conforme 

anteriormente mencionado (sua exoneração foi publicada em 30 de março de 

2018).     

Não se verifica, portanto, qualquer omissão ou ilegalidade nos 

atos praticados pelo peticionário, que sempre cercou suas decisões de 

fundamentos técnicos e exigiu da contratada que indicasse, no dicionário de obra, 

precisamente o cronograma das etapas e das fases, atribuindo aos membros da 

comissão de fiscalização o dever de organizar as medições conforme cronograma 

e o poder de acompanhar, verificar, identificar a correta execução, sob pena de 

suspensão do contrato. 

   
5. DAS OBRIGAÇÕES DO GESTOR NA ELABORAÇÃO DAS FASES INTERNA E EXTERNA 

DO CERTAME 

      

A Lei 8.666/1993 regulamenta o disposto no art. 37, XXI da 

Constituição Federal e estabelece normas para a elaboração de licitações e 

contratos com a administração pública. De regra, os contratos com a 

administração pública são compostos de fase interna – preparatória – e de fase 

externa, em que são publicadas as condições da contratação, com convocação 

dos interessados a participar. Na fase externa também são definidas providências 

necessárias à contratação e execução do contrato. 

A fase interna, conforme art. 7º da Lei 8666/1993 é composta de 

elaboração de alguns instrumentos que definem: 1) a necessidade de licitação; 2) 

as condições para a participação dos interessados e; 3) as condições para a 

execução do contrato.  

São instrumentos necessários e obrigatórios da fase interna o 

projeto básico, o projeto executivo e as normas para execução das obras a serem 

contratados. No ensinamento de Marçal Justen Filho em seu Curso de Direito 

Administrativo: 

      __________________________________________________________________________________________________ 

                 R u a  A n i t a  G a r i b a l d i ,  8 5 0 ,  c j .  2 0 5 - C  
                  C u r i t i b a  -  Pa r a n á  

                  ( 4 1 ) 3 3 5 3 - 8 0 0 0



�23

“A etapa interna será orientada a promover o levantamento das informações 

necessárias e a modelar a solução contratual cabível. Cumpridas todas as 

exigências, a Administração Pública poderá concluir pelo descabimento da 

contratação (seja por razões de legalidade, seja por motivos de conveniência). Se 

for viável e conveniente fazer a contratação, caberá apurar a necessidade de uma 

licitação ou a possibilidade de uma contratação direta. Nesses dois últimos casos, 

deverão ser adotadas as providências cabíveis correspondentes, cujo cumprimento 

deverá ser objeto de pareceres técnicos e jurídicos” (p. 479/480) 

Cumpre ao gestor, portanto, cercar a fase interna de 

informações confiáveis para criar garantias de que a execução futura do contrato 

não seja falha ou discrepante com o objeto licitado.  

Não pode, contudo, especi f icar, deta lhar e impor 

completamente a forma de atuação da contratada, sob pena de limitar 

demasiadamente a atuação dos interessados, consequência que retira o interesse 

dos fornecedores na participação e impede a competitividade do certame. Ao 

final, esse engessamento inviabiliza a contratação por falta de interesse dos 

fornecedores ou por tornar a obrigação inexequível, em violação direta ao 

interesse público primário.   

Fazendo uma breve retrospectiva das etapas percorridas na fase 

interna do certame, verifica-se que o início da licitação de modernização e 

ampliação dos berços 201 e 202 foi precedido de: audiência pública, pedido de 

aproveitamento dos atos já praticados nas concorrências que restaram frustradas 

anteriormente (53/2015-APPA e 101/2016-APPA), projeto básico detalhado – que 

respeitou integralmente o previsto no art. 6º, IX e art. 7º, ambos da Lei 8666/1993 –,  

termo de referência – que estabeleceu diversas condições e garantias à 

administração pública –, bem como elaboração de pareceres técnicos e jurídicos – 

que embasaram o início da fase externa, especialmente o parecer jurídico n.º 

477/2016, que analisou e considerou legais todos os atos e etapas da fase interna 

da licitação. 
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Além de todas as medidas anteriores, conforme se constata 

pelos documentos anexados pela 4ª ICE, foram respondidos diversos ofícios 

encaminhados por este C. TCE/PR, com remessa de documentos, adaptações e 

justificativas fundamentadas de todos os atos adotados na fase preparatória do 

certame.  A todo tempo, o gestor também procurou ressaltar à Corte de Contas a 

importância, relevância e urgência da obra, para conferir maior eficiência e 

competitividade ao Porto de Paranaguá.  

Já na fase externa, todos os atos praticados sob a gestão do 

peticionário visaram garantir uma contratação segura em conformidade com o 

interesse público. Para isso foram realizadas diversas diligências para apurar as reais 

condições e possibilidades dos licitantes interessados tendo sido proferidas 

desclassificações de licitantes que não obedeceram as condições e requisitos 

definidos no edital. 

Importante destacar novamente que todas as decisões de 

inabilitação e desclassificação de interessados receberam a confirmação de 

regularidade pelo Poder Judiciário, que declarou a legalidade dos atos praticados 

até a exoneração do peticionário. Assim, observa-se que nenhuma das condutas 

imputadas ao peticionário na proposta da 4ª ICE se confirma pelos documentos 

juntados no caderno processual, especialmente porque: 

1) Critérios de medição - foram estabelecidos os critérios de 

medição no projeto básico e no termo de referência, bem como foi nomeada, 

na Ordem de Serviço n.º 43-18, Comissão de Fiscalização especializada para 

analisar o dicionário de obra, o cumprimento das condicionantes e para apurar 

as medições;  

2) Definição precisa das etapas de pagamento - Foi 

estabelecido o cronograma físico financeiro das obras (conforme fl. 127 do 

processo de reabertura da licitação) e estabelecido o pagamento de acordo 

com as medições realizadas pela comissão de fiscalização, conforme projeto 

básico e termo de referência, conforme se pode observar do edital, termo de 
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referência, projeto básico e de acordo com os documentos anexados ao 

protocolo 14.236.639-8, emitido pelo Departamento Administrativo da APPA:    

3) Percentuais correspondentes às etapas de pagamento - 

Constaram especificamente nas planilhas e nos orçamentos que 

acompanharam o termo de referência, bem como foram inseridos no próprio 

corpo do termo, que estabeleceu o cronograma físico-financeiro da obra; 

4) Garantia adicional pelo pagamento na fase de fabricação - 

as garantias regulares foram exigidas no edital convocatório e a questão da 

necessidade de se exigir garantia complementar foi submetida à procuradoria 

jurídica (após a exoneração do peticionário) que concluiu ser ela 

desnecessária. De qualquer sorte, os atos praticados pelo peticionário sempre 

foram no sentido de se exigir da contratada as garantias previstas no art.  56, 

§2º da Lei 8666/1993; 

5) Cronograma adequado com o objeto licitado - Apesar de ter 

estabelecido cronograma inicial, conforme analisado no Anexo 20, houve 

alteração considerável acerca da duração das etapas, bem como da data de 

início e término destas. As alterações indicadas no dicionário de obra e 

posteriormente solicitadas pela contratada não foram analisadas e/ou 

deferidas pelo peticionário, visto que essa análise ocorreu após sua 

exoneração.  
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6. DA NATUREZA DAS IRREGULARIDADES E DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO 

GESTOR 

Como visto, todas as etapas obrigatórias do certame foram 

cumpridas pelo peticionário e pela equipe de técnicos vinculados à APPA, que 

cercaram o procedimento de todas a segurança possível à administração – o que 

permite, hoje, a correta execução do contrato, sem qualquer dano ao erário ou 

violação ao interesse público, conforme reconhece a 4ª Inspetoria de Controle 

Externo. 

Assim, apesar de considerar não ter existido qualquer violação à 

lei ou às normas que regulamentam o procedimento licitatório, caso esta C. Corte 

de Contas entenda pela existência de qualquer irregularidade nas fases interna ou 

externa da licitação de n.º 122/2016, é medida que se impõe o reconhecimento de 

que trata-se de mera inadequação formal, incapaz de gerar qualquer prejuízo à 

continuidade da execução e ao cumprimento integral do contrato. Incapaz 

também de gerar qualquer responsabilidade ou punição ao gestor, já que as 

supostas inadequações são sanáveis e não geraram qualquer consequência 

prática. 

Deve-se levar em consideração, igualmente, que, em respeito 

aos princípios da legalidade e da eficiência, todos os atos praticados pelo gestor 

foram submetidos às comissões técnicas que o auxiliaram, bem como foram 

respondidos e justificados todos os apontamentos feitos pela 4ª ICE.  

Conforme precedentes do TCU, ainda que sejam reconhecidas 

irregularidades formais no processo licitatório, caso inexista qualquer efeito prático 

advindo da irregularidade constatada, deve-se aplicar o princípio da 

proporcionalidade para afastar a responsabilidade do agente:  

 
"Representação. Irregularidades em processo licitatório. Parcelamento do objeto da 

licitação. Possibilidade desde que técnica e economicamente viável. Emissão de 

empenho estimativo em desacordo com as normas de direito financeiro. 
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Responsabilidade relevada em face das circunstâncias fáticas. Princípio da 

proporcionalidade. Falhas formais. Ausência de má-fé ou prejuízo ao erário. 

Procedência parcial. Determinações. Ciência ao interessado. (TCU - REPR: 

00598720004, Relator: WALTON ALENCAR RODRIGUES, Data de Julgamento: 

27/08/2003) 

“PEDIDO DE REEXAME DO ACÓRDÃO Nº 348/2006. CONHECIMENTO. PROVIMENTO 

CONCEDIDO. Em observância ao princípio da proporcionalidade e da 

razoabilidade, não constitui motivo para aplicação de multa, irregularidade que 

não implique nenhum prejuízo para o erário ou para terceiro, desde que reste 

demonstrado que o gestor agiu de boa-fé.” 

A respeito da proporcionalidade entre a irregularidade apurada 

e a responsabilização do agente, ensina Marçal Justen Filho, ainda em seu Curso 

de Direito Administrativo, que: "A punição excessiva e desvinculada da gravidade 

dos danos e da reprovabilidade da conduta do agente é inconstitucional, por 

ofensa ao princípio da proporcionalidade." (p. 1093) 

Esse entendimento a respeito da proporcionalidade entre 

conduta e resultado deve sofrer também elevada carga de influência do objetivo 

primordial da licitação, que é de atender ao interesse público. Como se pôde 

constatar durante toda a defesa, a obra no Porto é fundamental para que o 

terminal possa retomar a capacidade adequada de escoamento da produção 

bem como tornar a ser competitivo em relação aos novos e modernos terminais 

que têm sido inaugurados. Logicamente a necessidade não faz desaparecer o 

dever de obediência e respeito aos princípios que norteiam os contratos públicos, 

porém devem ser sopesados para evitar que meras inadequações gerem punições 

que, ao final, desencorajam futuros gestores de propor investimentos e melhorias 

que se mostrem primordiais para manter a competitividade do setor administrado.    

  Assim, por todo o exposto, mas especialmente pela relevância 

da obra, pela complexidade do contrato e ainda, pela ausência de qualquer ato 

que tenha ultrapassado o patamar de mera irregularidade formal, pede seja 
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afastada qualquer responsabilidade do peticionário, que conforme amplamente 

comprovado, sempre agiu com boa-fé e pautado nos princípios que norteiam a 

administração pública. 

 
7. REQUERIMENTOS 

Diante de todo o exposto requer o recebimento da defesa, 

análise de seus fundamentos e, ao final, o reconhecimento de cumprimento estrito 

de todas as obrigações legais e normativas relacionados às fases interna e externa 

do processo licitatório de n.º 122/2016.  

Caso seja verificada qualquer irregularidade, pede seja a 

apuração limitada ao período em que praticou atos como Diretor Presidente da 

APPA, bem como seja, em nome dos princípios da proporcionalidade e da 

eficiência, seja afastada qualquer responsabilidade do peticionário, com o 

consequente arquivamento do feito, nos termos da fundamentação. 

Ainda, caso se entenda possível responsabilizar o gestor por 

qualquer ato praticado sob sua responsabilidade, pede sejam consideradas as 

circunstâncias da causa para fixar punição mínima, compatível com o grau de 

culpa e com as consequências geradas. 

Pede, por fim, seja dada ao peticionário a oportunidade de 

produzir todas as provas necessárias à confirmação de sua tese, bem como seja 

respeitado o contraditório, notificando o procurador que ora subscreve de todos os 

atos futuros, sob pena de nulidade.   

Termos em que pede deferimento. 

Curitiba, 14 de Janeiro de 2019. 

Ronaldo Portugal Bacellar Filho 
OAB/PR 45.193
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Id Modo 
da 
Tarefa

Task Name Duração In íc io Térm ino

1 TPR-00211 APPA - PARANAGUÁ /  PR - Modernização dos Berços de Atracação 201 e 202 e Ampliação do Berço 201 500,58 dias 05/04/18 06/03/ 20

2 ENTREGA DO DICIONARIO E DO PLANEJAMENTO PELO CONSÓRCIO TUCUMANN/TMSA PARA APPA 0 dias 05/04/18 05/04/18

3 APROVAÇÃO DO DICIONÁRIO 0 dias 25/05/18 25/05/18

4 INICIO 0 dias 18/06/18 18/06/18

5 ESCOPO CIVIL 238 dias 18/06/18 20/05/ 19

6 SERVIÇOS PRELIMINARES 51 dias 18/06/18 23/08/ 18

11 OBRAS EM MAR 197 dias 19/07/18 26/04/ 19

12 BLOCOS DE FUNDAÇÃO DAS TORRES E ESTRUTURAS DE SUPORTE DAS CORREIAS 90,19 dias 19/07/18 26/11/ 18

21 AMPLIAÇÃO B201 149,85 dias 24/08/18 28/03/ 19

30 DOLFINS DE AMARRAÇÃO 27 dias 15/01/19 20/02/ 19

35 ESPAÇADORES PARA DEFENSAS 20 dias 29/03/19 26/04/ 19

37 PASSARELAS METÁLICAS 7 dias 16/04/19 26/04/ 19

40 OBRAS EM TERRA 230 dias 18/06/18 08/05/ 19

41 REFORÇO B201 230 dias 18/06/18 08/05/ 19

50 BLOCOS DE FUNDAÇÃO DAS TORRES E ESTRUTURAS DE SUPORTE DAS CORREIAS 78 dias 24/09/18 15/01/ 19

51 Blocos - TT-03 24 dias 24/09/18 25/10/ 18

54 Blocos - TT-04 13 dias 09/10/18 26/10/ 18

57 Blocos - P-15 10 dias 16/10/18 29/10/ 18

60 Blocos - P-14 9 dias 22/10/18 01/11/ 18

63 Blocos - P-13 8 dias 24/10/18 06/11/ 18

66 Blocos - P-12 7 dias 30/10/18 09/11/ 18

69 Blocos - P-01 ao P-07 41 dias 01/11/18 04/01/ 19

73 Blocos - TT-01 29 dias 03/12/18 15/01/ 19

76 TORRES E PÓRTICOS 158 dias 19/09/18 06/05/ 19

77 TT03 100 dias 25/10/18 20/03/ 19

91 TT04 62 dias 26/10/18 28/01/ 19

99 TT01 61 dias 15/01/19 09/04/ 19

107 TT02 113 dias 26/11/18 06/05/ 19

120 Pórtico 15 45 dias 24/09/18 27/11/ 18

126 Pórtico 14 51 dias 19/09/18 04/12/ 18

132 Pórtico 13 53 dias 26/09/18 11/12/ 18

138 Pórtico 12 55 dias 09/10/18 28/12/ 18

144 SERVIÇOS FINAIS 10 dias 06/05/19 20/05/ 19

145 Desmobil ização dos equipamentos e pessoal 10 dias 06/05/19 20/05/19

146 TÉRMINO DA OBRA 0 dias 20/05/19 20/05/19

147 ESCOPO ELETROMECÂNICA 377,85 dias 18/06/18 25/11/ 19

148 SUPRIMENTOS 224,85 dias 06/07/18 21/05/ 19

05/ 04

25/ 05

18 /06

20/ 05
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Id Modo 
da 
Tarefa

Task Name Duração In íc io Térm ino

189 ENGENHARIA  APLICAÇÃO 213 dias 18/06/18 12/04/ 19

350 APRESENTAÇÃO /  APROVAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO 11,63 dias 17/08/18 01/09/ 18

353 FABRICAÇÃO 267 dias 03/07/18 15/07/ 19

354 FABRICAÇÃO DOS TRANSPORTADORES 247 dias 03/07/18 17/06/ 19

355 Transp. Correia TC-01 60" 2000t/ h 1x250cv v=3,3m/s L=142,5m h=15,45m em Galeria 166 dias 03/07/18 22/02/ 19

356  ESTRUTURAS METÁLICAS 88 dias 03/07/18 01/11/18

357  INTERMEDIÁRIO 107 dias 11/07/18 10/12/18

358  ACIONAMENTO 105 dias 05/09/18 07/02/19

359  CONJUNTO DE RETORNO 105 dias 06/09/18 08/02/19

360  ESTICAMENTO 105 dias 06/09/18 08/02/19

361  INTERLIGAÇÃO 100 dias 26/09/18 15/02/19

362  ACESSÓRIOS 100 dias 02/10/18 22/02/19

363 Transp. Correia TC-02 60 2000t/h 1x250cv v=3,3m/s L=142,5m h=15,45m em Galeria 180 dias 03/07/18 15/03/ 19

364  ESTRUTURAS METÁLICAS 88 dias 03/07/18 01/11/18

365  INTERMEDIÁRIO 107 dias 23/07/18 20/12/18

366  ACIONAMENTO 105 dias 13/09/18 13/02/19

367  CONJUNTO DE RETORNO 105 dias 14/09/18 14/02/19

368  ESTICAMENTO 105 dias 14/09/18 14/02/19

369  INTERLIGAÇÃO 100 dias 08/10/18 28/02/19

370  ACESSÓRIOS 100 dias 23/10/18 15/03/19

371 Transp. Correia TC-03 60" 2000t/ h 1x175cv v=3,3m/s L=79m h=13,9m 175 dias 10/10/18 17/06/ 19

372  ESTRUTURAS METÁLICAS 66 dias 10/10/18 16/01/19

373  INTERMEDIÁRIO 107 dias 15/10/18 18/03/19

374  ACIONAMENTO 105 dias 14/12/18 14/05/19

375  CONJUNTO DE RETORNO 105 dias 21/12/18 22/05/19

376  ESTICAMENTO 105 dias 21/12/18 22/05/19

377  INTERLIGAÇÃO 100 dias 29/01/19 17/06/19

378  ACESSÓRIOS 100 dias 22/01/19 10/06/19

379 Transp. Correia TC-04 60" 2000t/ h 1x175cv v=3,3m/s L=76m h=13,4m 173 dias 15/10/18 17/06/ 19

380  ESTRUTURAS METÁLICAS 66 dias 06/11/18 08/02/19

381  INTERMEDIÁRIO 107 dias 15/10/18 18/03/19

382  ACIONAMENTO 105 dias 14/12/18 14/05/19

383  CONJUNTO DE RETORNO 105 dias 21/12/18 22/05/19

384  ESTICAMENTO 105 dias 21/12/18 22/05/19

385  INTERLIGAÇÃO 100 dias 29/01/19 17/06/19

386  ACESSÓRIOS 100 dias 22/01/19 10/06/19

387 Transp. Correia TC-05 60" 2000t/ h 1x40cv v=3,3m/s L=19,5m h=0m 138 dias 30/08/18 20/03/ 19
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388  INTERMEDIÁRIO 107 dias 30/08/18 05/02/19

389  ACIONAMENTO 105 dias 28/09/18 27/02/19

390  CONJUNTO DE RETORNO 105 dias 02/10/18 01/03/19

391  ESTICAMENTO 105 dias 05/10/18 07/03/19

392  INTERLIGAÇÃO 100 dias 25/10/18 20/03/19

393  ACESSÓRIOS 100 dias 16/10/18 08/03/19

394 Transp. Correia TC-06 60" 2000t/ h 1x40cv v=3,3m/s L=19,5m h=0m 138 dias 30/08/18 20/03/ 19

395  INTERMEDIÁRIO 107 dias 30/08/18 05/02/19

396  ACIONAMENTO 105 dias 28/09/18 27/02/19

397  CONJUNTO DE RETORNO 105 dias 28/09/18 27/02/19

398  ESTICAMENTO 105 dias 28/09/18 27/02/19

399  INTERLIGAÇÃO 100 dias 25/10/18 20/03/19

400  ACESSÓRIOS 100 dias 16/10/18 08/03/19

401 Transp. Correia TC-07 TRIPPER CAIS 60 2000t/h 1x175cv v=3,3m/s L=253m h=3m 220 dias 25/07/18 03/06/ 19

402  ESTRUTURAS METÁLICAS 110 dias 25/07/18 02/01/19

403  INTERMEDIÁRIO 107 dias 14/08/18 17/01/19

404  ACIONAMENTO 105 dias 08/11/18 08/04/19

405  CONJUNTO DE RETORNO 105 dias 13/11/18 11/04/19

406  ESTICAMENTO 66 dias 15/01/19 15/04/19

407 TRIPPER MÓVEL 105 dias 15/08/18 16/01/19

408  INTERLIGAÇÃO 100 dias 15/01/19 03/06/19

409  ACESSÓRIOS 100 dias 15/01/19 03/06/19

410 Transp. Correia TC-08 TRIPPER CAIS 60" 2000t/h 1x175cv v=3,3m/s L=253m h=3m 220 dias 25/07/18 03/06/ 19

411  ESTRUTURAS METÁLICAS 110 dias 25/07/18 02/01/19

412  INTERMEDIÁRIO 107 dias 14/08/18 17/01/19

413  ACIONAMENTO 105 dias 08/11/18 08/04/19

414  CONJUNTO DE RETORNO 105 dias 13/11/18 11/04/19

415  ESTICAMENTO 66 dias 15/01/19 15/04/19

416 TRIPPER MÓVEL 105 dias 15/08/18 16/01/19

417  INTERLIGAÇÃO 100 dias 15/01/19 03/06/19

418  ACESSÓRIOS 100 dias 15/01/19 03/06/19

419 FABRICAÇÃO DE CARREGADORES 246 dias 31/07/18 15/07/ 19

420 CARREGADOR DE NAVIOS - SPL-01 234 dias 31/07/18 28/06/ 19

421 SISTEMA DE TRANSLAÇÃO 170 dias 31/07/18 01/04/19

422 PÓRTICO INFERIOR 140 dias 12/09/18 02/04/19

423 GIRO DO CARREGADOR 160 dias 19/09/18 08/05/19

424 PÓRTICO SUPERIOR 150 dias 18/09/18 23/04/19
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425 ELETROCENTRO 120 dias 14/01/19 28/06/19

426 LANÇAS 157 dias 11/10/18 23/05/ 19

430 CARREGADOR DE NAVIOS - SPL-02 219 dias 04/09/18 15/07/ 19

431 SISTEMA DE TRANSLAÇÃO 170 dias 04/09/18 08/05/19

432 PÓRTICO INFERIOR 140 dias 22/10/18 09/05/19

433 GIRO DO CARREGADOR 160 dias 29/10/18 13/06/19

434 PÓRTICO SUPERIOR 150 dias 01/11/18 04/06/19

435 ELETROCENTRO 120 dias 29/01/19 15/07/19

436 LANÇAS 158 dias 20/11/18 01/07/ 19

440 MONTAGEM ELETROMECÂNICA 290,85 dias 16/10/18 25/11/ 19

441 MOBILIZAÇÃO 22 dias 16/10/18 19/11/ 18

442  INICIO MOBILIZAÇAO 0 dias 16/10/18 16/10/18

443  TÉRMINO MOBILIZAÇÃO 0 dias 19/11/18 19/11/18

444 MONTAGEM ELETROMECÂNICA DOS  TRANSPORTADORES 176 dias 19/11/18 23/07/ 19

445 MONTAGEM MECÂNICA 176 dias 19/11/18 23/07/ 19

446  INÍCIO DA MONTAGEM MECÂNICA 0 dias 19/11/18 19/11/18

447  TÉRMINO DA MONTAGEM MECÂNICA 0 dias 23/07/19 23/07/19

448 Transp. Correia TC-01 60" 2000t/ h 1x250cv v=3,3m/s L=142,5m h=15,45m em Galeria 127 dias 19/11/18 16/05/ 19

449  INÍCIO MONTAGEM TC 0 dias 19/11/18 19/11/18

450  TÉRMINO MONTAGEM TC 0 dias 10/05/19 10/05/19

451 MOBILIZAÇÃO PARA MONTAGEM MECÂNICA DOS TC'S-01 AO TC-08 0 dias 19/11/18 19/11/ 18

453  LIBERAÇÕES DE CIVIL 33 dias 15/01/19 27/02/ 19

457  ESTRUTURAS METÁLICAS 25 dias 19/11/18 20/12/ 18

463  TOPOGRAFIA 5 dias 23/11/18 30/11/ 18

465  IÇAMENTOS 34 dias 15/01/19 28/02/ 19

471  INTERMEDIÁRIO 59 dias 15/01/19 05/04/ 19

523  ACIONAMENTO 15 dias 05/04/19 29/04/ 19

532  CONJUNTO DE RETORNO 56 dias 08/02/19 29/04/ 19

538  ESTICAMENTO 15 dias 10/04/19 02/05/ 19

550  CORREIA 6 dias 30/04/19 09/05/ 19

557  INTERLIGAÇÃO 2 dias 25/04/19 29/04/ 19

559  ACESSÓRIOS 11 dias 30/04/19 16/05/ 19

566 SEPARADOR MAGNÉTICO SM-01 1 dia 09/05/19 10/05/ 19

569 Transp. Correia TC-02 60" 2000t/ h 1x250cv v=3,3m/s L=142,5m h=15,45m em Galeria 176 dias 19/11/18 23/07/ 19

570  INÍCIO MONTAGEM TC 0 dias 19/11/18 19/11/18

571  TÉRMINO MONTAGEM TC 0 dias 02/05/19 02/05/19

572  LIBERAÇÕES DE CIVIL 33 dias 15/01/19 27/02/ 19

16/ 10

19/ 11

19/ 11

23/ 07

19/ 11

10/ 05

19/ 11

19/ 11

02/ 05
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576  ESTRUTURAS METÁLICAS 15 dias 19/11/18 07/12/ 18

582  TOPOGRAFIA 5 dias 21/11/18 28/11/ 18

584  IÇAMENTOS 34 dias 15/01/19 28/02/ 19

590  INTERMEDIÁRIO 59 dias 15/01/19 05/04/ 19

642  ACIONAMENTO 15 dias 05/04/19 29/04/ 19

651  CONJUNTO DE RETORNO 51 dias 14/02/19 29/04/ 19

657  ESTICAMENTO 19 dias 10/04/19 08/05/ 19

669  CORREIA 6 dias 08/05/19 16/05/ 19

676  INTERLIGAÇÃO 2 dias 25/04/19 29/04/ 19

678  ACESSÓRIOS 11 dias 08/05/19 23/05/ 19

685 SEPARADOR MAGNÉTICO SM-02 1 dia 30/04/19 02/05/ 19

688 SISTEMA DE ASPIRAÇÃO 44 dias 23/05/19 23/07/ 19

690 Transp. Correia TC-03 60" 2000t/ h 1x175cv v=3,3m/s L=79m h=13,9m 115 dias 16/01/19 26/06/ 19

691  INÍCIO MONTAGEM TC 0 dias 11/03/19 11/03/19

692  TÉRMINO MONTAGEM TC 0 dias 25/06/19 25/06/19

693  LIBERAÇÕES DE CIVIL 50 dias 16/01/19 27/03/ 19

696  ESTRUTURAS METÁLICAS 53 dias 16/01/19 01/04/ 19

704  TOPOGRAFIA 2 dias 21/01/19 23/01/ 19

706  IÇAMENTOS 52 dias 21/01/19 02/04/ 19

714  INTERMEDIÁRIO 35 dias 18/03/19 06/05/ 19

746  ACIONAMENTO 17 dias 14/05/19 05/06/ 19

755  CONJUNTO DE RETORNO 11 dias 22/05/19 05/06/ 19

761  ESTICAMENTO 15 dias 22/05/19 11/06/ 19

773  CORREIA 6 dias 10/06/19 18/06/ 19

780  INTERLIGAÇÃO 4 dias 18/06/19 25/06/ 19

783  ACESSÓRIOS 11 dias 10/06/19 26/06/ 19

790 BALANÇAS DE FLUXO BF-01 19 dias 12/02/19 12/03/ 19

800 Transp. Correia TC-04 60" 2000t/ h 1x175cv v=3,3m/s L=76m h=13,4m 115 dias 16/01/19 26/06/ 19

801  INÍCIO MONTAGEM TC 0 dias 11/03/19 11/03/19

802  TÉRMINO MONTAGEM TC 0 dias 25/06/19 25/06/19

803  LIBERAÇÕES DE CIVIL 50 dias 16/01/19 27/03/ 19

806  ESTRUTURAS METÁLICAS 53 dias 16/01/19 01/04/ 19

814  TOPOGRAFIA 2 dias 21/01/19 23/01/ 19

816  IÇAMENTOS 46 dias 29/01/19 02/04/ 19

825  INTERMEDIÁRIO 35 dias 18/03/19 06/05/ 19

857  ACIONAMENTO 17 dias 14/05/19 05/06/ 19

866  CONJUNTO DE RETORNO 11 dias 22/05/19 05/06/ 19

11 /03

25/ 06

11 /03

25/ 06
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872  ESTICAMENTO 15 dias 22/05/19 11/06/ 19

884  CORREIA 6 dias 10/06/19 18/06/ 19

891  INTERLIGAÇÃO 4 dias 18/06/19 25/06/ 19

894  ACESSÓRIOS 11 dias 10/06/19 26/06/ 19

901 BALANÇAS DE FLUXO BF-02 29 dias 16/01/19 25/02/ 19

911 Transp. Correia TC-05 60" 2000t/ h 1x40cv v=3,3m/s L=19,5m h=0m 50 dias 13/03/19 22/05/ 19

912  INÍCIO MONTAGEM TC 0 dias 13/03/19 13/03/19

913  TÉRMINO MONTAGEM TC 0 dias 22/05/19 22/05/19

914  LIBERAÇÕES DE CIVIL 0 dias 13/03/19 13/03/ 19

916  TOPOGRAFIA 2 dias 13/03/19 15/03/ 19

918  INTERMEDIÁRIO 21 dias 15/03/19 12/04/ 19

932  ACIONAMENTO 14 dias 12/04/19 03/05/ 19

941  CONJUNTO DE RETORNO 12 dias 16/04/19 03/05/ 19

947  ESTICAMENTO 10 dias 18/04/19 03/05/ 19

954  CORREIA 6 dias 03/05/19 13/05/ 19

961  INTERLIGAÇÃO 2 dias 03/05/19 07/05/ 19

963  ACESSÓRIOS 22 dias 22/04/19 22/05/ 19

970 Transp. Correia TC-06 60" 2000t/ h 1x40cv v=3,3m/s L=19,5m h=0m 50 dias 13/03/19 22/05/ 19

971  INÍCIO MONTAGEM TC 0 dias 13/03/19 13/03/19

972  TÉRMINO MONTAGEM TC 0 dias 22/05/19 22/05/19

973  LIBERAÇÕES DE CIVIL 0 dias 13/03/19 13/03/ 19

975  TOPOGRAFIA 2 dias 13/03/19 15/03/ 19

977  INTERMEDIÁRIO 21 dias 15/03/19 12/04/ 19

991  ACIONAMENTO 14 dias 12/04/19 03/05/ 19

1000  CONJUNTO DE RETORNO 14 dias 12/04/19 03/05/ 19

1006  ESTICAMENTO 14 dias 12/04/19 03/05/ 19

1013  CORREIA 6 dias 03/05/19 13/05/ 19

1020  INTERLIGAÇÃO 2 dias 03/05/19 07/05/ 19

1022  ACESSÓRIOS 22 dias 22/04/19 22/05/ 19

1029 Transp. Correia TC-07 TRIPPER CAIS 60" 2000t/h 1x175cv v=3,3m/s L=253m h=3m 133 dias 04/01/19 09/07/ 19

1030  INÍCIO MONTAGEM TC 0 dias 15/01/19 15/01/19

1031  TÉRMINO MONTAGEM TC 0 dias 09/07/19 09/07/19

1032  LIBERAÇÕES DE CIVIL 60,85 dias 04/01/19 28/03/ 19

1038  ESTRUTURAS METÁLICAS 58 dias 04/01/19 26/03/ 19

1060  TOPOGRAFIA 5 dias 14/01/19 18/01/ 19

1062  IÇAMENTOS 56 dias 09/01/19 27/03/ 19

1084  INTERMEDIÁRIO 78 dias 17/01/19 07/05/ 19

13/ 03

22/ 05

13 /03

13 /03

22/ 05

13 /03

15 /01

09/07
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1186  ACIONAMENTO 20 dias 08/04/19 07/05/ 19

1195  CONJUNTO DE RETORNO 17 dias 11/04/19 07/05/ 19

1201  ESTICAMENTO 15 dias 15/04/19 07/05/ 19

1213 TRIPPER MÓVEL 39 dias 22/03/19 16/05/ 19

1232  CORREIA TRANSPORTADORA 6 dias 15/05/19 23/05/ 19

1239  INTERLIGAÇÃO 2 dias 03/06/19 05/06/ 19

1241  ACESSÓRIOS 15 dias 23/05/19 12/06/ 19

1248 CORREIA DE COBERTURA 18 dias 12/06/19 09/07/ 19

1267 Transp. Correia TC-08 TRIPPER CAIS 60" 2000t/h 1x175cv v=3,3m/s L=253m h=3m 133 dias 04/01/19 09/07/ 19

1268  INÍCIO MONTAGEM TC 0 dias 15/01/19 15/01/19

1269  TÉRMINO MONTAGEM TC 0 dias 09/07/19 09/07/19

1270  LIBERAÇÕES DE CIVIL 60,85 dias 04/01/19 28/03/ 19

1276  ESTRUTURAS METÁLICAS 58 dias 04/01/19 26/03/ 19

1298  TOPOGRAFIA 5 dias 14/01/19 18/01/ 19

1300  IÇAMENTOS 57 dias 09/01/19 28/03/ 19

1322  INTERMEDIÁRIO 79 dias 17/01/19 08/05/ 19

1424  ACIONAMENTO 21 dias 08/04/19 08/05/ 19

1433  CONJUNTO DE RETORNO 18 dias 11/04/19 08/05/ 19

1439  ESTICAMENTO 16 dias 15/04/19 08/05/ 19

1451 TRIPPER MÓVEL 39 dias 22/03/19 16/05/ 19

1470  CORREIA 6 dias 15/05/19 23/05/ 19

1477  INTERLIGAÇÃO 2 dias 03/06/19 05/06/ 19

1479  ACESSÓRIOS 15 dias 23/05/19 12/06/ 19

1486 CORREIA DE COBERTURA 18 dias 12/06/19 09/07/ 19

1505 MONTAGEM ELÉTRICA 176 dias 19/11/18 23/07/ 19

1506  INÍCIO DA MONTAGEM ELÉTRICA 0 dias 19/11/18 19/11/18

1507  TÉRMINO DA MONTAGEM ELÉTRICA 0 dias 23/07/19 23/07/19

1508 Transp. Correia TC-01 60" 2000t/ h 1x250cv v=3,3m/s L=142,5m h=15,45m em Galeria 137 dias 15/01/19 23/07/ 19

1509 MOBILIZAÇÃO PARA MONTAGEM ELÉTRICA DOS TCS-01 AO TC-08 34 dias 05/04/19 23/05/ 19

1511 ELÉTRICA DO TRANSPORTADOR 114 dias 15/01/19 19/06/ 19

1523 SEPARADORES MAGNÉTICOS SM-01 5 dias 11/06/19 18/06/ 19

1526 SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 8 dias 06/06/19 18/06/ 19

1533 SUBESTAÇÃO 01 125 dias 30/01/19 23/07/ 19

1575 Transp. Correia TC-02 60" 2000t/ h 1x250cv v=3,3m/s L=142,5m h=15,45m em Galeria 114 dias 15/01/19 19/06/ 19

1576 ELÉTRICA DO TRANSPORTADOR 114 dias 15/01/19 19/06/ 19

1588 SEPARADORES MAGNÉTICOS SM-02 5 dias 11/06/19 18/06/ 19

1591 SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 8 dias 06/06/19 18/06/ 19

15/ 01

09/07

19/ 11

23/ 07
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1598 Transp. Correia TC-03 60" 2000t/ h 1x175cv v=3,3m/s L=79m h=13,9m 105 dias 16/01/19 11/06/ 19

1599 ELÉTRICA DO TRANSPORTADOR 105 dias 16/01/19 11/06/ 19

1611 BF-01 25 dias 08/03/19 10/04/ 19

1619 SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 8 dias 29/05/19 10/06/ 19

1626 Transp. Correia TC-04 60" 2000t/ h 1x175cv v=3,3m/s L=76m h=13,4m 93 dias 16/01/19 24/05/ 19

1627 ELÉTRICA DO TRANSPORTADOR 93 dias 16/01/19 24/05/ 19

1639 BF-02 25 dias 08/03/19 10/04/ 19

1647 SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 8 dias 14/05/19 23/05/ 19

1654 Transp. Correia TC-05 60" 2000t/ h 1x40cv v=3,3m/s L=19,5m h=0m 51 dias 27/03/19 05/06/ 19

1655 ELÉTRICA DO TRANSPORTADOR 50 dias 27/03/19 04/06/ 19

1667 SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 8 dias 24/05/19 05/06/ 19

1674 Transp. Correia TC-06 60" 2000t/ h 1x40cv v=3,3m/s L=19,5m h=0m 41 dias 27/03/19 23/05/ 19

1675 ELÉTRICA DO TRANSPORTADOR 40 dias 27/03/19 22/05/ 19

1686 SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 8 dias 13/05/19 23/05/ 19

1693 Transp. Correia TC-07 TRIPPER CAIS 60" 2000t/h 1x175cv v=3,3m/s L=253m h=3m 67 dias 13/03/19 13/06/ 19

1694 ELÉTRICA DO TRANSPORTADOR 55,15 dias 29/03/19 13/06/ 19

1706 SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 8 dias 23/05/19 03/06/ 19

1713 SUBESTAÇÃO 02 61 dias 13/03/19 05/06/ 19

1750 Transp. Correia TC-08 TRIPPER CAIS 60" 2000t/h 1x175cv v=3,3m/s L=253m h=3m 71,15 dias 29/03/19 08/07/ 19

1751 ELÉTRICA DO TRANSPORTADOR 55,15 dias 29/03/19 13/06/ 19

1763 SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 8 dias 23/05/19 03/06/ 19

1770 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 29 dias 27/05/19 08/07/ 19

1775 MONTAGEM ELETROMECÂNICA DOS CARREGADORES DE NAVIOS 176 dias 28/03/19 25/11/ 19

1776 MONTAGEM MECÂNICA 143 dias 28/03/19 10/10/ 19

1777 CARREGADOR DE NAVIOS - SPL-01 116 dias 28/03/19 04/09/ 19

1778 LIBERAÇÃO PARA O INICIO DE TRANSPORTE E EMBARQUE 0 dias 28/03/19 28/03/19

1779 MOBILIZAÇÃO PARA MONTAGEM MECÂNICA DOS CARREGADORES 0 dias 28/03/19 28/03/ 19

1781 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 3 dias 29/03/19 02/04/19

1782 TRANSPORTE/EMBARQUE E DESEMBARQUE DE MATERIAIS 11 dias 02/04/19 17/04/19

1783 SISTEMA DE TRANSLAÇÃO 27 dias 29/03/19 07/05/ 19

1795 PÓRTICO INFERIOR 39 dias 29/03/19 23/05/ 19

1808 GIRO DO CARREGADOR 30 dias 16/05/19 27/06/ 19

1820 PÓRTICO SUPERIOR 69 dias 30/04/19 05/08/ 19

1839 LANÇAS 89 dias 07/05/19 04/09/ 19

1972 CARREGADOR DE NAVIOS - SPL-02 116 dias 07/05/19 10/10/ 19

1973 LIBERAÇÃO PARA O INICIO DE TRANSPORTE E EMBARQUE 0 dias 07/05/19 07/05/19

1974 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 3 dias 07/05/19 10/05/19

28 /03

28/ 03

07 /05
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1975 TRANSPORTE/EMBARQUE E DESEMBARQUE DE MATERIAIS 11 dias 10/05/19 24/05/19

1976 SISTEMA DE TRANSLAÇÃO 27 dias 07/05/19 12/06/ 19

1986 PÓRTICO INFERIOR 39 dias 08/05/19 02/07/ 19

1999 GIRO DO CARREGADOR 30 dias 24/06/19 02/08/ 19

2011 PÓRTICO SUPERIOR 69 dias 06/06/19 09/09/ 19

2030 LANÇAS 92 dias 07/06/19 10/10/ 19

2163 MONTAGEM ELÉTRICA 153 dias 30/04/19 25/11/ 19

2164 CARREGADOR DE NAVIOS - SPL-01 122 dias 30/04/19 14/10/ 19

2165 MOBILIZAÇÃO PARA MONTAGEM ELÉTRICA DOS CARREGADORES 11 dias 30/04/19 16/05/ 19

2167 SISTEMA DE TRANSLAÇÃO 7 dias 16/05/19 24/05/ 19

2171 PÓRTICO INFERIOR 15 dias 22/05/19 12/06/ 19

2176 PÓRTICO SUPERIOR 15 dias 17/07/19 06/08/ 19

2181  GIRO DO CARREGADOR 5 dias 22/07/19 29/07/ 19

2184 CABINE DE COMANDO 6 dias 06/08/19 14/08/ 19

2188 LANÇAS 45 dias 22/07/19 19/09/ 19

2207 COMPONENTES ELÉTRICOS 28 dias 05/09/19 14/10/ 19

2213 CARREGADOR DE NAVIOS - SPL-02 125 dias 07/06/19 25/11/ 19

2214 SISTEMA DE TRANSLAÇÃO 7 dias 07/06/19 17/06/ 19

2218 PÓRTICO INFERIOR 15 dias 24/06/19 12/07/ 19

2223 PÓRTICO SUPERIOR 19 dias 22/08/19 17/09/ 19

2236 LANÇAS 37 dias 11/09/19 30/10/ 19

2256 COMPONENTES ELÉTRICOS 28 dias 17/10/19 25/11/ 19

2262 TÉRMINO DA MONTAGEM ELETROMECÂNICA 0 dias 25/11/19 25/11/ 19

2263 DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS 66 dias 04/11/19 07/02/ 20

2264 Desmontagem do transportador leste existente 33 dias 04/11/19 18/12/19

2265 Desmontagem do Carregador menor existente 33 dias 04/11/19 18/12/19

2266 Desmontagem do transportador que alimenta o carregador menor 33 dias 04/11/19 18/12/19

2267 Desmontagem do transportador oeste 33 dias 18/12/19 07/02/20

2268 Desmontagem do Carregador maior existente 33 dias 18/12/19 07/02/20

2269 Desmontagem do transportador que alimenta o carregador 33 dias 18/12/19 07/02/20

2270 COMPLETAÇÃO MECÂNICA, COMISSIONAMENTO, APOIO A PARTIDA, DESMOBILIZAÇÃO 219,85 dias 08/05/19 06/03/ 20

2271 COMPLETAÇÃO ELETROMECÂNICA 180,85 dias 08/05/19 15/01/ 20

2272 TRANSPORTADORES DE CORREIA 179,85 dias 08/05/19 14/01/ 20

2729 CARREGADOR DE NAVIOS - SHIPLOADER 33 dias 25/11/19 15/01/ 20

3010 ENTREGA DOCUMENTAÇÃO  DEFINITIVA DE PROJETO 0 dias 27/01/20 27/01/ 20

3018 COMISSIONAMENTO 20 dias 13/01/20 07/02/ 20

3023 OPERAÇÃO ASSISTIDA 21 dias 07/02/20 06/03/20

25/ 11

27/ 01

Outubro Março Agosto Janeiro Junho N ovembroAbril SetembroFevere iroJu lho Dezembro

M O DERNIZAÇÃO DOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO 201 e 202 - APPA

OBS: A TMSA reserva-se o direito de alterar as datas intermediarias de seu cronograma, ajustando às suas necessidades, desde que observados os marcos/entregas contratuais.
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Id Modo 
da 
Tarefa

Task Name Duração In íc io Térm ino

3024 INAUGURAÇÃO 0 dias 06/03/20 06/03/20

3025 DESMOBILIZAÇÃO 0 dias 06/03/20 06/03/20

06/ 03

06 /03

Outubro Março Agosto Janeiro Junho N ovembroAbril SetembroFevere iroJu lho Dezembro

M O DERNIZAÇÃO DOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO 201 e 202 - APPA

OBS: A TMSA reserva-se o direito de alterar as datas intermediarias de seu cronograma, ajustando às suas necessidades, desde que observados os marcos/entregas contratuais.
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Modernização dos Berços de Atracação 
201 e 202 e Ampliação do Berço 201

Cliente: APPA

Consórcio B-201

Dicionário da Obra / Planejamento Executivo
Escopo Eletromecânico

Paranaguá/PR - Junho/2018

13
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Considerações Iniciais
O presente documento tem o objetivo de apresentar o Dicionário da Obra/

Planejamento Executivo, doravante Plano, em linha com o solicitado na OS 043-18.
Neste Plano estão contidas todas as etapas relacionadas ao cronograma físico-

financeiro da execução do escopo Eletromecânico do Contrato nº 024/2018-APPA/EP, em
observância às regras editalícias e do referido Contrato.

Este Plano também visa organizar o processo de medições mensais, com propósito
de facilitar a atuação da fiscalização física das medições e aprovação dos respectivos
pagamentos, pela Comissão de fiscalização.

As etapas construtivas do Escopo Eletromecânico estão representadas neste Plano de
forma concatenada com o cronograma das obras Civis do Consórcio B201. Contudo, este
documento não se propõem a detalhar a processo construtivo de tais obras.

As datas e prazos intermediários contidos neste Plano pressupõem a emissão da
Ordem de Serviços para execução das obras do Contrato supracitado a partir de 18/06/18.

Os sequência construtiva e de içamentos apresentada neste Plano poderá sofrer
alterações em decorrência dos Planos de Rigging e demais condições locais a serem avaliadas
quando da efetiva execução das atividades.

Este Plano integra os seguintes documentos: Consórcio-B201_Dicionário-
Obra&Financeiro_Rev-C.xls e Consórcio-B201_Cronograma_Rev-C.mpp e PDF, os quais devem
ser analisados em conjunto.

Todas as imagens contidas neste Plano são meramente ilustrativas.
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A - Liberações das Obras Civis e 
Sequência de Montagem dos 

Equipamentos Eletromecânicos

15
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Escopo Eletromecânico

EQUIPAMENTOS:

TRANSPORTADOR DE CORREIA TC-01;
TRANSPORTADOR DE CORREIA TC-02;
TRANSPORTADOR DE CORREIA TC-03;
TRANSPORTADOR DE CORREIA TC-04;
TRANSPORTADOR DE CORREIA TC-05;
TRANSPORTADOR DE CORREIA TC-06;
TRANSPORTADOR DE CORREIA TC-07;
TRANSPORTADOR DE CORREIA TC-08;
CARREGADORES DE NAVIOS SPL-1 E SPL-2;
SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS SE-01 (TT-03) e SE-02 (TT-02);
CENTRAL DE AR COMPRIMIDO (TT-03);
BALANÇAS DE FLUXO (TT-03);
ACESSÓRIOS;
DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES.

16
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Área para Armazenagem de Materiais, Montagens e Canteiro de 
Obras

Início da Mobilização TMSA –
16/10/18

Área de recebimento de materiais e 
montagem de estruturas.

21
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Sequência Construtiva

Liberação da Torre TT-03 (EL. 32,3 m) 
para reinício de montagem do TC-01 e 

TC-02 - 27/02/19

Liberação da Torre TT-04 
para início da montagem 

do TC-01 e TC-02 -
03/01/19

Montagem parcial dos TC-01 
e TC -02 até a coluna P-15 –

a partir de 15/01/19

TT-03

TT-04
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Sequência Construtiva

Liberação da Torre TT-03 para 
reinício da montagem do TC-01 e 

TC-02 - 27/02/19

TT-03

TT-04
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Sequência Construtiva

Liberação das bases dos 
pilares P-08 à P-11 –

26/11/18

TT-02 TT-03

Liberação da torre TT-03 para 
início da montagem parcial dos 

TC’s 03 e 04 - 16/01/19

Liberação da torre TT-02 (EL. 27,2 
m) para reinício da montagem dos 

TC’s 03 e 04 - 27/03/19

TT-04

20
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Sequência Construtiva

TT-02 TT-03

Montagem parcial dos transportadores 
TC-03 e TC-04 a partir de 16/01/19

TT-04

21
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Sequência Construtiva

TT-02 TT-03

BERÇO

Liberação do Berço para reinício da 
montagem do último trecho dos TC’s-03 

e 04 em 27/03/19

Reinício da Montagem final dos 
transportadores TC-03 e TC-04 em 

28/03/19

TT-04
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Sequência Construtiva

TT-02 TT-03

BERÇO
TT-01

Liberação das bases para pilares 
metálicos P1 à P7 em 04/01/19

Liberação da TT-01 em 18/03/19

TT-04
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Sequência Construtiva

TT-02 TT-03

BERÇO
TT-01

Início da montagem parcial dos TC ‘s 07 
e 08 em 04/01/19. Somente entre 

pilares P1 à P7.

Reinício da Montagem TC’s 07 e 08 
até a torre em 13/03/19

Reinício da montagem dos TC’s 07 e 08 
no Berço em 28/03, após liberação da 

civil

TT-04
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Sequência Construtiva

TT-02 TT-03

BERÇO
TT-01

Início das montagens dos TC ‘s 05 e 06 a 
partir da liberação da TT-02 (EL. 19 m) em 

27/03/19

TT-04
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Sequência Construtiva

TT-02 TT-03

TT-01

Início das montagens dos carregadores 
de navios a partir de 28/03/19

SPL-01 SPL-02

TT-04

26

Inserido ao protocolo 15.247.222-6 por: Ivana de Freitas Gomes em: 15/06/2018 15:24.



Linha do Tempo
TCs 01 e 02

Ordem de 
Serviço

CI
VI

L
EL

ET
RO

M
EC

ÂN
IC

O

Início Içamento de 
estruturas

Liberação das 
colunas dos TC-

1 e TC 2

Liberação Torre TT-04

Término içamento 
de estruturas

Liberação 
Torre TT-03

Término da 
montagem dos TC’s

OS

18/06/18

19/11/18

15/01/19

27/11/18

03/01/19

28/02/19

27/02/19

23/07/19

Mês 20

Início Fabricação
03/07/18

Início da Entrega de 
Materiais no Site

27/10/18

Completação 
Mecânica, Comiss. e 

Testes dos TC’s
14/01/20

Início da Mobilização
16/10/18

Início montagem de 
estruturas
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Ordem de 
Serviço

CI
VI

L
EL

ET
RO

M
EC

ÂN
IC

O

Início montagem 
de estruturas

Início Içamento 
de estruturas

Liberação das 
bases dos TC-3 

e TC 4

Liberação Torre 
TT-02

Término 
içamento de 
estruturas

Liberação 
Torre TT-03

Término da 
montagem dos 

TC’s

OS

18/06/18 16/01/19

21/01/19

26/11/18

27/03/19

02/04/19

16/01/19

26/06/19

Mês 20

Início Fabricação
10/10/18

Início da Entrega 
de Materiais no 

Site
09/12/18

Linha do Tempo
TCs 03 e 04

Completação 
Mecânica, Comiss. e 

Testes dos TC’s
14/01/20

Início da Mobilização
16/10/18
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Ordem de 
Serviço

CI
VI

L
EL

ET
RO

M
EC

ÂN
IC

O

Início montagem

Liberação das 
torre TT-02

Término da 
montagem dos 

TC’s

OS

18/06/18

13/03/19

26/02/19

05/06/19

Mês 20

Início Fabricação
30/08/18

Início da Entrega 
de Materiais no 

Site
04/02/19

Linha do Tempo
TCs 05 e 06

Início da Mobilização
16/10/18 Completação 

Mecânica, Comiss. e 
Testes dos TC’s

14/01/20
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Ordem de 
Serviço

CI
VI

L
EL

ET
RO

M
EC

ÂN
IC

O

Início montagem 
de estruturas

Início Içamento 
de estruturas

Liberação das 
bases P1 à P7dos 

TC-3 e TC 4

Liberação Berço 
201 e 202 para 

içamento

Término 
içamento de 
estruturas

Liberação 
Torre TT-01

Término da 
montagem dos 

TC’s

OS

18/06/18 04/11/19

09/01/19

04/01/19

27/03/19

29/03/19

18/03/19

09/07/19

Mês 20

Início Fabricação
25/07/18

Início da Entrega 
de Materiais no 

Site
26/10/18

Linha do Tempo
TCs 07 e 08

Completação 
Mecânica, Comiss. e 

Testes dos TC’s
14/01/20

Início da Mobilização
16/10/18
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Ordem de 
Serviço

CI
VI

L
EL

ET
RO

M
EC

ÂN
IC

O

Início montagem

Liberação Berço 
201 e 202 para 

içamento

Término da 
montagem dos 

SL’s

OS

18/06/18 29/03/19

27/03/19

25/11/19

Mês 20

Início Fabricação
31/07/18

13/02/2019

Linha do Tempo
SLs 01 e 02

Início da Entrega 
de Materiais no 

Site

Início da 
Mobilização
16/10/2019 Completação 

Mecânica, Comiss. e 
Testes dos SL’s

15/01/20

08/05/19
Reforço Berço 201
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B - Montagem dos Equipamentos 
Eletromecânicos
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Montagem de uma Galeria Típica – Antes do Içamento
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Estrutura Metálica em Fábrica
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Intermediário – Partes e Peças

Suportes de Rolos – em preto e pintado

Longarinas e Suportes – em preto e pintadas

Intermediário Montado
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Recebimento e Início de Montagem da galeria

Recebimento e 
montagem de 

estruturas
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Montagem da Galeria antes do Içamento

Montagem de 
passadiços

37

Inserido ao protocolo 15.247.222-6 por: Ivana de Freitas Gomes em: 15/06/2018 15:24.



Colocação 
parcial de telhas

Montagem da Galeria antes do Içamento
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Sequência de Içamento Galeria Típica

Galeria com 
colunas metálicas

Galeria com colunas 
em concreto

39

Inserido ao protocolo 15.247.222-6 por: Ivana de Freitas Gomes em: 15/06/2018 15:24.



Içamento de Galeria
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Sequência Típica de Montagem de um Transportador de 
Correia  (Ex: TC-01 e TC-02)

P-12 P-13
P-14

P-15

TT-04

TT-03

Início do içamento dos Tc’s
01 e 02 em 03/01/2019

Retomada do içamento 
dos Tc’s 01 e 02 em 

27/02/2019.

41

Inserido ao protocolo 15.247.222-6 por: Ivana de Freitas Gomes em: 15/06/2018 15:24.



Galeria pronta para passagem da Correia, Elétrica e 
Instrumentação.
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P-12 P-13
P-14

P-15

TT-04

TT-03

Estação de Acionamento 
do TC-01 e TC-02 

localizado na TT-03. 
Poderá ser içado após 

27/02. 

Sequência Típica de Montagem de um Transportador de Correia  
(Ex: TC-01 e TC-02)
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Estação de Acionamento Montada em Fábrica
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P-12 P-13
P-14

P-15

TT-04

TT-03

Estação de retorno do TC-
01 e TC-02. Localizado na 
TT-04. Poderá ser içado 

após 03/01.

Sequência Típica de Montagem de um Transportador de 
Correia  (Ex: TC-01 e TC-02)
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P-12 P-13
P-14

P-15

TT-04

TT-03

Estação de esticamento do TC-
01 e TC-02. Localizado na 

coluna P-13. 
Poderá ser montado após 

finalização de torqueamento
da estrutura metálica, do 

intermediário, e das estações 
de acionamento e retorno.

Sequência Típica de Montagem de um Transportador de 
Correia  (Ex: TC-01 e TC-02)
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Estações e Tambores - Esticamento
47
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P-12 P-13
P-14

P-15

TT-04

TT-03

Passagem, tensionamento
e emenda da correia inicia 

após alinhamento e 
conclusão de montagem 

de todo o intermediário e 
estações.

Passagem, tensionamento
e emenda da correia inicia 

após alinhamento e 
conclusão de montagem 

de todo o intermediário e 
estações.

Montagens de filtros, rolos 
auto alinhantes, sensores, 

chaves de emergência, 
passagem de cabos 

elétricos, luminárias e 
demais acessórios.

Sequência Típica de Montagem de um Transportador de 
Correia  (Ex: TC-01 e TC-02)
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Passagem da Correia

Passagem da Correia
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Proteção, Fechamentos e Instrumentação

Montagem das grades de 
proteção e conclusão da 

instrumentação
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Sequência Típica de Montagem das Torres de Transferência 
(Ex: TT-03)

Cortes laterais da TT-03
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Data de liberação para 
montagem dos TC-01 e 

TC-02: 27/02/19

Data de liberação para 
montagem dos TC-03 e TC-

04: 16/01/19

Nível 
32.3 m

Nível 
15,35 m

Nível 
32.3 m

Nível 
15,35 m

Sequência Típica de Montagem das Torres de 
Transferência (Ex: TT-03)
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Nível 
32.3 m

Nível 
15,35 m

Nível 
32.3 m

Nível 
15,35 m

Acionamento, filtro e Interligações dos Tc’s 01 e 
02. Montagem na sequência e após a data de 
liberação civil. Início em 27/02/19

Estação de retorno e Filtro dos TC’s 03 e 04, e 
Câmara inferior das BF’s – Início montagem em 
16/01/19. 

Câmara intermediária e Superior das BF’s. 
Montagem na sequência

Instalação de Talha Elétrica / Monovia

Sequência Típica de Montagem das Torres de 
Transferência (Ex: TT-03)
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Sequência de montagem 
da balança

Sequência Típica de Montagem das Balanças de Fluxo
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Nível 
32.3 m

Nível 
15,35 m

Nível 
32.3 m

Nível 
15,35 m

Área da Subestação e Ar 
Comprimido

Sequência Típica de Montagem das Torres de 
Transferência (Ex: TT-03)
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Truck’s lado Mar

Sequência Típica de Montagem Shiploader
Montagem dos Truck’s

Truck’s lado Terra

Liberação do 
Berço – início 

de montagem –
28/03.
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Sequência de Montagem Shiploader
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Sequência de Montagem Shiploader
Pernas Lado Mar

Perna Esquerda
Lado Mar

Perna Direita
Lado Mar

Travamento das 
Pernas

Trilho Lado Mar Trilho Lado Terra
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Sequência de Montagem Shiploader
Pernas Lado Terra

Perna Direita
Lado Terra

Perna Esquerda 
Lado Terra 

Travamento das 
Pernas
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Sequência de Montagem Shiploader
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Sequência de Montagem Shiploader

Içamento das 
Pernas Lado Mar

Içamento das 
Pernas Lado Terra
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Sequência de Montagem Shiploader
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Sequência de Montagem Shiploader

Içamento da 
Viga Caixao
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Sequência de Montagem Shiploader
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Sequência de Montagem Shiploader

Içamento do 
Cj. Intermediario
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Sequência de Montagem Shiploader
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Sequência de Montagem Shiploader

Içamento da
Mesa de Giro
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Sequência de Montagem Shiploader
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Viga Direita

Viga Esquerda

Cj. Roldanas

Tubo Sustentação de 
Lança

Tubos 
Intermediarios

Sequência de Montagem Shiploader
Portico Superior
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Sequência de Montagem Shiploader
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Sequência de Montagem Shiploader

Içamento do 
Portico Superior
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Sequência de Montagem Shiploader
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Sequência de Montagem Shiploader
Montagem das Escadas e Patamares do Pórtico Inferior

Escadas e Patamares 
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Sequência de Montagem Shiploader
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Sequência de Montagem Shiploader
Lança do Contra Peso

Viga Direita

Viga Esquerda

Travessas 
Intermediarias
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Sequência de Montagem Shiploader

76

Inserido ao protocolo 15.247.222-6 por: Ivana de Freitas Gomes em: 15/06/2018 15:24.



Sequência de Montagem Shiploader

Içamento da Lança 
do Contra Peso

iIçamento dos Tirantes 
de Sustentação

Içamento do 
Guincho de Elevação
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Sequência de Montagem Shiploader
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Sequência de montagem Shiploader
Lança Móvel

Modulo Frontal
Modulo 

Intermediario
Modulo Traseiro

Filtros

Passadiço
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Sequência de Montagem Shiploader
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Sequência de Montagem Shiploader

Içamento da Lança 
Móvel

Içamento dos Blocos de 
ContrapesoMontagem dos Cabos de 

Aço
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Sequência de Montagem Shiploader
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Sequência de Montagem Shiploader
Escadas e Patamares do Portico Superior

Escadas e Patamares

Iiçamento da Cabine de 
Comando
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Sequência de Montagem Shiploader
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Sequência de Montagem Shiploader

Içamento da  Plataforma do 
Guincho AuxiliarIçamento da Plataforma 

do Tubo Telescopico
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Sequência de Montagem Shiploader
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Sequência de Montagem Shiploader

Içamento Eletrocentro

Içamento Proteção do 
Guincho
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Sequência de Montagem Shiploader
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Sequência de Montagem Shiploader
Lança Fixa

Modulo Frontal Modulo Traseiro

Passadiço

Transportador
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Sequência de Montagem Shiploader
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Sequência de Montagem Shiploader

Içamento dos 
Pilares

Içamento da 
Lança Fixa
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Sequência de Montagem Shiploader
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Sequência de Montagem Shiploader
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Sequência de Montagem Shiploader
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Sequência de Montagem Shiploader
Tubo Telescópico

Içamento do Tubo 
Telescopico
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Sequência de Montagem Shiploader
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Shiploader
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C - Desmontagem dos Equipamentos 
Existentes
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Escopo Desmontagem

EQUIPAMENTOS EXISTENTES:

Desmontagem de Transportador lado Leste;
Desmontagem de Transportador lado Oeste;
Desmontagem de Transportador que alimenta o carregador SL-01;
Desmontagem de transportador que alimenta o carregador SL-02;
Desmontagem do SL-01 existente;
Desmontagem do SL-02 existente;
Desmontagem das Torres.
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Transportador Leste –
Início da desmontagem 
previsto para 04/11/19

Transportador para SPL-02 
– Início da desmontagem 
previsto para 04/11/19

SPL-02 – Carregador menor. Início 
da desmontagem previsto para 

04/11/19

Sequência de Desmontagem
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Sequência de Desmontagem

Transportador Oeste –
Início da desmontagem 
previsto para 18/12/19

Transportador para SPL-01 
– Início da desmontagem 
previsto para 18/12/19

SPL-01 – Carregador Maior. Início da 
desmontagem previsto para 

18/12/19
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33.  Outros Documentos (4



D – Realização Financeira
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Eventos de Medição e Pagamento – TCs 1, 2, 3, 4, 5 e 6
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Eventos de Medição e Pagamento – TCs 7 e 8 e SLs 1 e 2
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Valores por Fase e Equipamento
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Cronograma Financeiro
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Considerações Finais
O Plano conforme aqui proposto está em conformidade com o início da Realização

Financeira pela APPA prevista no Edital, ou seja, preserva o período inicial de 4 (quatro) meses,
nos quais serão priorizadas as realizações financeiras inicias das obras civis. No restante do
período as realizações de desembolsos mantem-se dentro dos limites previstos no Edital.
Abaixo segue comparativo entre a realização Financeira do Contrato, conforme prevista no
Edital, e a resultante do Plano hora apresentado:
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Considerações Finais
O Plano hora proposto prevê eventos de medição e pagamentos nas Etapas de

Fabricação, Entrega, Montagem/Desmontagem e Testes, em conformidade com os Termos do
Edital e resposta fornecida pela APPA ao pedido de esclarecimentos feito pelo Consórcio na
fase de licitação, o qual foi anexado ao Edital sob número 74168, conforme segue:

Pergunta do Consórcio nº 33:

Esclarecimento:
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Considerações Finais

O Plano proposto não resultará em adiantamentos de pagamentos por parte da
APPA, tendo em vista que o avanço físico das obras estará sempre à frente da realização
financeira, conforme demonstra a análise abaixo:
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Considerações Finais
O Plano proposto não resultará em adiantamentos de pagamentos por parte da

APPA, na medida em que o avanço físico das obras estará sempre à frente da realização
financeira, portanto os materiais estarão sempre em disponibilidade superior à parcela
efetivamente paga pela APPA, ou seja, não haverá riscos da APPA ficar sem resguardo em
relação à entrega dos materiais em proporção aos pagamento efetuados, pois o avanço físico
equivale à realização material do Contrato.

Além disso, o Presidente da TMSA se propõem a assumir a responsabilidade de Fiel
Depositário e fornecer Seguro Garantia para os materiais medidos e pagos pela APPA durante
o processo de fabricação, até que estes sejam efetivamente entregues a APPA.
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Considerações Finais
Considerando-se as sequências de Liberação das Obras Civis e de Montagem dos

Equipamentos, verifica-se que o fluxo financeiro previsto no Edital somente poderá ser
aproximado durante a execução das obras se ocorrerem medições e pagamentos durante a
fase de fabricação, conforme fora previsto inicialmente.

Na cenário hipotético de tais medições e pagamentos ocorrerem somente a partir da
entrega dos materiais na obra após fabricados, o fluxo financeiro ficaria, na maior parte do
tempo, muito abaixo do previsto na Proposta, atingindo déficits de até R$ 21,5 milhões
(Fev/19), conforme ilustra o gráfico abaixo:
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Este Plano também admite que a principal parcela do resultado financeiro do
empreendimento estará contida na parcela final para Testes, na medida em que esta
equivalerá a 9,6% do valor do Contrato, o que é muito superior aos recursos que serão
empregados para executá-la.

Os critérios acima estão compatíveis com os critérios de medição e pagamento
utilizados no contrato anterior dos Carregadores de Navios do Corredor de Exportação. Na
oportunidade, foi medido e pago 1,25% do valor do Contrato no projeto executivo, 50% do
valor do Contrato durante a fabricação, 12,6% do valor do Contrato contra entregas dos
materiais, 27,4% do valor do Contrato de acordo com os avanços físicos das montagens e
9,75% do valor do Contrato na realização dos testes.

Diante das razões expostas, com a certeza de que as mesmas estão em pleno
alinhamento com as regras do Edital e que agregam as melhores práticas para
cumprimento do objeto contratado, solicitamos a aprovação do Dicionário da
Obra/Planejamento Executivo hora proposto.

Considerações Finais
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Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 (financeiro)

jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20

1 ATIVIDADES PRELIMINARES -R$                         

2 AMPLIAÇÃO B201 -R$                         

3 REFORÇO B201 -R$                         

4 ESPAÇADORES (FLUTUADORES) PARA DEFENSAS -R$                         

5 DOLFINS DE AMARRAÇÃO -R$                         

6 PASSARELAS METÁLICAS -R$                         

7 BLOCOS DE FUNDAÇÃO DAS TORRES E DA ESTRUTURA DE 
SUPORTE PARA CORREIAS TRANSPORTADORAS

-R$                         

8 TORRE DE TRANSFERÊNCIA : TT01 / TT02 / TT03 / TT04 / 
ESCADAS

-R$                         

9 GALERIAS PARA TC-01 / TC-02 / TC-03 / TC-04 / TC-07 / TC-08 -R$                     -R$                     -R$                     -R$                      4.624.391,07R$        4.032.266,34R$        1.887.410,47R$          4.278.574,32R$          2.283.458,12R$          2.469.073,61R$        -R$                        -R$                        -R$                         -R$                         -R$                           -R$                          -R$                           -R$                           362.503,22R$               1.450.012,88R$        362.503,22R$              21.750.193,25R$       

10 TORRE DE TRANSFERÊNCIA TT01 -R$                         

11 TORRE DE TRANSFERÊNCIA TT02 -R$                         

12 TORRE DE TRANSFERÊNCIA TT03 -R$                         

13 TORRE DE TRANSFERÊNCIA TT04 -R$                         

14 PÓRTICO 12 -R$                         

15 PÓRTICO 13 -R$                         

16 PÓRTICO 14 -R$                         

17 PÓRTICO 15 -R$                         

18 SERVIÇOS INICIAIS PARA SISTEMA ELÉTRICO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                      -R$                        -R$                        279.622,55R$             -R$                          -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                         186.546,89R$            81.426,28R$                -R$                          -R$                           -R$                           -R$                            -R$                        -R$                           547.595,72R$            

19 INSTALAÇÕES DO SISTEMA ELÉTRICAS -R$                     -R$                     -R$                     -R$                      -R$                        -R$                        -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        143.971,99R$           2.328.321,13R$        1.463.478,99R$         1.240.048,32R$         1.209.333,61R$           -R$                          -R$                           -R$                           118.243,59R$               472.974,37R$           118.243,59R$              7.094.615,60R$         

20 INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                      -R$                        -R$                        -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                         -R$                         176.390,03R$              -R$                          -R$                           -R$                           3.266,48R$                   13.065,93R$             3.266,48R$                  195.988,92R$            

21 INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELÉTRICO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                      -R$                        -R$                        -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                        65.710,33R$             55.837,67R$              61.055,15R$              97.486,36R$                -R$                          -R$                           -R$                           12.661,07R$                 50.644,30R$             12.661,07R$                356.055,96R$            

22 INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                      -R$                        -R$                        -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                        218.002,24R$           560.561,21R$            60.207,87R$              619.276,48R$              -R$                          -R$                           -R$                           27.000,89R$                 108.003,54R$           27.000,89R$                1.620.053,12R$         

23 EQUIPAMENTOS MECÂNICOS -R$                     -R$                     -R$                     -R$                      1.925.264,00R$        1.467.085,52R$        5.705.362,76R$          2.845.894,00R$          7.041.310,29R$          8.728.811,14R$        8.295.427,73R$        6.995.021,02R$        6.556.939,50R$         6.411.187,34R$         3.028.878,03R$           4.950.514,87R$          4.611.292,27R$           2.316.655,26R$           1.200.193,76R$            3.528.837,33R$        1.281.035,17R$           76.889.710,00R$       

24 ARQUITETURA -R$                         

25 REDE DE AR COMPRIMIDO -R$                     -R$                     -R$                     -R$                      -R$                        -R$                        -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                         206.154,79R$            -R$                           -R$                          211.826,88R$              -R$                           7.740,40R$                   30.961,60R$             7.740,40R$                  464.424,07R$            

26 VENTILAÇÃO DAS SUBESTAÇÃO 01 E 02 -R$                     -R$                     -R$                     -R$                      -R$                        -R$                        -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                        55.023,02R$             11.004,60R$              -R$                         -R$                           -R$                          -R$                           -R$                           1.222,73R$                   4.890,94R$               1.222,73R$                  73.364,03R$              

27 DESMONTAGEM DE CORREIAS, BALANÇAS, TORRES DE 
TRANSFERENCIAS, SHIPLOADERS E COMPLEMENTOS

-R$                     -R$                     -R$                     -R$                      -R$                        -R$                        -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                         -R$                         -R$                           -R$                          -R$                           1.130.322,13R$           1.276.848,47R$            1.692.829,41R$        -R$                           4.100.000,00R$         

28 LIMPEZA E DESTINAÇÃO DOS DETRITOS DEVIDO A 
CRAVAÇÃO DAS ESTACAS

-R$                         

-R$                     -R$                     -R$                     -R$                      6.549.655,07R$        5.499.351,86R$        7.872.395,77R$          7.124.468,32R$          9.324.768,41R$          11.197.884,75R$      8.439.399,72R$        9.662.077,74R$        8.647.821,97R$         8.165.200,37R$         5.212.790,79R$           4.950.514,87R$          4.823.119,15R$           3.446.977,39R$           3.009.680,62R$            7.352.220,31R$        1.813.673,56R$           113.092.000,67R$     

-R$                     -R$                     -R$                     -R$                      6.549.655,07R$        12.049.006,93R$      19.921.402,71R$        27.045.871,02R$        36.370.639,43R$        47.568.524,18R$      56.007.923,90R$      65.670.001,65R$      74.317.823,62R$       82.483.023,99R$       87.695.814,78R$         92.646.329,65R$        97.469.448,80R$         100.916.426,19R$       103.926.106,81R$        111.278.327,11R$    113.092.000,67R$       113.092.000,67R$     

Mês jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20

EDITAL (R$ - MENSAL) -R$                      -R$                      -R$                      -R$                       8.116.865,13R$          8.116.865,14R$          8.432.249,76R$             8.277.441,74R$             8.301.896,45R$            8.301.896,46R$          8.301.896,44R$           8.277.441,75R$           8.277.441,74R$            8.277.441,74R$            5.120.991,50R$             5.120.991,49R$             5.120.991,48R$              5.120.991,48R$             5.120.991,48R$               4.805.606,87R$           -R$                            

EDITAL (R$ - ACUMULADO) -R$                      -R$                      -R$                      -R$                       8.116.865,13R$          16.233.730,27R$        24.665.980,03R$           32.943.421,78R$           41.245.318,23R$          49.547.214,69R$        57.849.111,14R$         66.126.552,89R$         74.403.994,63R$          82.681.436,37R$          87.802.427,87R$           92.923.419,36R$           98.044.410,84R$            103.165.402,32R$         108.286.393,80R$           113.092.000,67R$       113.092.000,67R$          

PLANEJAMENTO EXECUTIVO (R$ - MENSAL) -R$                      -R$                      -R$                      -R$                       6.549.655,07R$          5.499.351,86R$          7.872.395,77R$             7.124.468,32R$             9.324.768,41R$            11.197.884,75R$        8.439.399,72R$           9.662.077,74R$           8.647.821,97R$            8.165.200,37R$            5.212.790,79R$             4.950.514,87R$             4.823.119,15R$              3.446.977,39R$             3.009.680,62R$               7.352.220,31R$           1.813.673,56R$              

PLANEJAMENTO EXECUTIVO (R$ - ACUMULADO) -R$                      -R$                      -R$                      -R$                       6.549.655,07R$          12.049.006,93R$        19.921.402,71R$           27.045.871,02R$           36.370.639,43R$          47.568.524,18R$        56.007.923,90R$         65.670.001,65R$         74.317.823,62R$          82.483.023,99R$          87.695.814,78R$           92.646.329,65R$           97.469.448,80R$            100.916.426,19R$         103.926.106,81R$           111.278.327,11R$       113.092.000,67R$          

CENÁRIO 0% Fab (R$ - MENSAL) -R$                      -R$                      -R$                      -R$                       -R$                         5.483.563,34R$          3.385.645,94R$             5.588.341,28R$             5.225.148,30R$            11.628.466,28R$        7.000.057,20R$           13.056.046,65R$         12.501.519,64R$          11.996.140,37R$          7.619.370,79R$             7.357.094,87R$             6.628.054,15R$              3.446.977,39R$             3.009.680,62R$               7.352.220,31R$           1.813.673,56R$              

CENÁRIO 0% Fab (R$ - ACUMULADO) -R$                      -R$                      -R$                      -R$                       -R$                         5.483.563,34R$          8.869.209,28R$             14.457.550,56R$           19.682.698,86R$          31.311.165,13R$        38.311.222,33R$         51.367.268,98R$         63.868.788,62R$          75.864.928,99R$          83.484.299,78R$           90.841.394,65R$           97.469.448,80R$            100.916.426,19R$         103.926.106,81R$           111.278.327,11R$       113.092.000,67R$          

AVANÇO FÍSICO (HH) 1.376 4.214 9.505 13.139 23.802 23.245 21.715 27.744 22.138 15.338 13.882 6.984 4.590 3.052 2.012 1.073 435 1.172 3.126 1.702 0

AVANÇO FÍSICO (HH - ACUMULADO) 1.376 5.590 15.095 28.234 52.036 75.281 96.996 124.740 146.879 162.216 176.098 183.083 187.672 190.724 192.736 193.809 194.244 195.416 198.542 200.244 200.244

AVANÇO FÍSICO (% - ACUMULADO) 1% 3% 8% 14% 26% 38% 48% 62% 73% 81% 88% 91% 94% 95% 96% 97% 97% 98% 99% 100% 100%

TUCUMANN@TUCUMANN.COM.BR

VALORES PARCIAIS

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO

JOÃO ACHILLES GRENIER GLÜCK
REPRESENTANTE LEGAL

ENGº CIVIL CREA 3.454/D - RG: 453.225-5

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA GERAL

ESTADO DO PARANÁ
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Realização Financeira - Edital x  Planejamento Executivo - Parcela Eletromecânica

EDITAL (R$ - MENSAL) PLANEJAMENTO EXECUTIVO (R$ - MENSAL) CENÁRIO 0% Fab (R$ - MENSAL)
EDITAL (R$ - ACUMULADO) PLANEJAMENTO EXECUTIVO (R$ - ACUMULADO) CENÁRIO 0% Fab (R$ - ACUMULADO)
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Realização Financeira x Avanço Físico - Parcela Eletromecânica

EDITAL (R$ - ACUMULADO) PLANEJAMENTO EXECUTIVO (R$ - ACUMULADO) CENÁRIO 0% Fab (R$ - ACUMULADO) AVANÇO FÍSICO (% - ACUMULADO)
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Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600

1 ATIVIDADES PRELIMINARES 868.495,62             868.495,63 868.495,63 868.495,63 868.495,63 868.495,63 868.495,63 868.495,63 868.495,63 868.495,63 868.495,63 868.495,63 868.495,63 868.495,63 868.495,63 868.495,63 868.495,63 868.495,62 15.632.921,32           

2 AMPLIAÇÃO B201 1.999.898,05         1.999.898,06 1.999.898,05 1.999.898,05 1.999.898,05 1.999.898,05 1.999.898,05 1.999.898,05 1.999.898,05 17.999.082,46           

3 REFORÇO B201 769.501,17 769.501,17 769.501,18 769.501,18 769.501,18 769.501,18 769.501,18 769.501,18 769.501,18 769.501,18 769.501,18 769.501,18 769.501,18 769.501,18 769.501,18 11.542.517,68           

4 ESPAÇADORES (FLUTUADORES) PARA DEFENSAS 277.183,70 277.183,70 277.183,70 831.551,10                 

5 DOLFINS DE AMARRAÇÃO 510.748,59 510.748,59 510.748,60 510.748,59 2.042.994,37             

6 PASSARELAS METÁLICAS 127.943,71 127.943,71                 

7 BLOCOS DE FUNDAÇÃO DAS TORRES E DA ESTRUTURA DE 
SUPORTE PARA CORREIAS TRANSPORTADORAS

1.821.518,87         1.821.518,87 1.821.518,88 1.821.518,87 1.821.518,87 9.107.594,36             

8 TORRE DE TRANSFERÊNCIA : TT01 / TT02 / TT03 / TT04 / 
ESCADAS

252.098,97 252.098,97 252.098,97 252.098,96 252.098,96 252.098,96 252.098,96 252.098,96 252.098,96 252.098,96 2.520.989,63             

9 GALERIAS PARA TC-01 / TC-02 / TC-03 / TC-04 / TC-07 / TC-08 2.175.019,32 2.175.019,32 2.175.019,33 2.175.019,33 2.175.019,33 2.175.019,33 2.175.019,33 2.175.019,32 2.175.019,32 2.175.019,32 21.750.193,25           

10 TORRE DE TRANSFERÊNCIA TT01 48.347,67 48.347,68 48.347,68 48.347,67 48.347,67 48.347,67 48.347,67 338.433,71                 

11 TORRE DE TRANSFERÊNCIA TT02 166.267,40 166.267,40 166.267,40 166.267,40 166.267,40 166.267,40 166.267,39 1.163.871,79             

12 TORRE DE TRANSFERÊNCIA TT03 142.360,57 142.360,57 142.360,58 142.360,58 142.360,58 142.360,57 142.360,57 996.524,02                 

13 TORRE DE TRANSFERÊNCIA TT04 32.384,55 32.384,56 32.384,56 32.384,56 32.384,56 32.384,55 32.384,55 226.691,89                 

14 PÓRTICO 12 47.198,12 47.198,13 47.198,13 141.594,38                 

15 PÓRTICO 13 42.051,59 42.051,59 42.051,59 126.154,77                 

16 PÓRTICO 14 38.026,46 38.026,46 38.026,46 114.079,38                 

17 PÓRTICO 15 35.244,61 35.244,62 35.244,62 105.733,85                 

18 SERVIÇOS INICIAIS PARA SISTEMA ELÉTRICO 142.089,28 142.089,28 142.089,29 142.089,29 142.089,29 142.089,29 142.089,29 142.089,29 142.089,28 142.089,28 1.420.892,86             

19 INSTALAÇÕES DO SISTEMA ELÉTRICAS 709.461,56 709.461,56 709.461,56 709.461,56 709.461,56 709.461,56 709.461,56 709.461,56 709.461,56 709.461,56 7.094.615,60             

20 INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 19.598,89 19.598,89 19.598,89 19.598,89 19.598,90 19.598,90 19.598,89 19.598,89 19.598,89 19.598,89 195.988,92                 

21 INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELÉTRICO 35.605,59 35.605,59 35.605,60 35.605,60 35.605,60 35.605,60 35.605,60 35.605,60 35.605,59 35.605,59 356.055,96                 

22 INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 162.005,31 162.005,31 162.005,31 162.005,31 162.005,32 162.005,32 162.005,31 162.005,31 162.005,31 162.005,31 1.620.053,12             

23 EQUIPAMENTOS MECÂNICOS 4.805.606,87 4.805.606,87 4.805.606,87 4.805.606,87 4.805.606,88 4.805.606,88 4.805.606,88 4.805.606,88 4.805.606,88 4.805.606,88 4.805.606,88 4.805.606,88 4.805.606,87 4.805.606,87 4.805.606,87 4.805.606,87 76.889.710,00           

24 ARQUITETURA 25.350,71 25.350,71 25.350,71 25.350,71 101.402,84                 

25 REDE DE AR COMPRIMIDO 154.808,02 154.808,03 154.808,02 464.424,07                 

26 VENTILAÇÃO DAS SUBESTAÇÃO 01 E 02 24.454,67 24.454,68 24.454,68 73.364,03                   

27 DESMONTAGEM DE CORREIAS, BALANÇAS, TORRES DE 
TRANSFERENCIAS, SHIPLOADERS E COMPLEMENTOS

315.384,61 315.384,61 315.384,62 315.384,62 315.384,62 315.384,62 315.384,62 315.384,62 315.384,62 315.384,61 315.384,61 315.384,61 315.384,61 4.100.000,00             

28 LIMPEZA E DESTINAÇÃO DOS DETRITOS DEVIDO A 
CRAVAÇÃO DAS ESTACAS

251.016,67 251.016,67 502.033,34                 

4.689.912,54R$     4.689.912,56R$     5.459.413,73R$     5.848.773,91R$     14.492.939,24R$     12.922.437,08R$     12.986.805,03R$     13.180.224,79R$     13.430.345,44R$    11.179.430,73R$     10.790.070,52R$      10.382.810,95R$      10.254.867,22R$       10.532.050,92R$       7.036.172,01R$        7.036.172,00R$       6.758.988,29R$       5.989.487,10R$        5.120.991,48R$         4.805.606,87R$        177.587.412,41R$    

4.689.912,54R$     9.379.825,10R$     14.839.238,83R$   20.688.012,74R$   35.180.951,98R$     48.103.389,06R$     61.090.194,09R$     74.270.418,88R$     87.700.764,32R$    98.880.195,05R$     109.670.265,57R$    120.053.076,52R$    130.307.943,74R$    140.839.994,66R$    147.876.166,67R$    154.912.338,67R$   161.671.326,96R$   167.660.814,06R$    172.781.805,54R$    177.587.412,41R$    177.587.412,41R$    
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  MÃO DE OBRA 
(R$)

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS 

(R$)
UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$) TC 01 TC 02 TC 03 TC 04 TC 05 TC 06 TC 07 TC 08 SL 01 SL 02 TOTAL TC 01 TC 02 TC 03 TC 04 TC 05 TC 06 TC 07 TC 08 SL 01 SL 02 TOTAL

9 GALERIAS PARA TC-01 / TC-02 
/ TC-03 / TC-04 / TC-07 / TC-

-                        -                        -                        2.963.240,00        2.937.480,00        1.882.880,00       1.857.130,00      6.942.690,00        6.942.690,00        23.526.110,00        

9.1 PERFIS METÁLICOS -                        -                        -                        

9.1.1 W 200x26,6  kg 36.530,00                13,80                       15,36                       29,16                       1.065.214,80                      4.601,15                  4.561,15                  2.923,63                  2.883,65                10.780,21                 10.780,21                 36.530,00               OK! 134.169,53R$              133.003,17R$                 85.253,01R$                  84.087,10R$                  -R$                            -R$                            314.351,00R$                  314.351,00R$                   -R$                              -R$                              1.065.214,80R$             

9.1.2 W 200x31,3  kg 3.660,00                  13,80                       15,36                       29,16                       106.725,60                         461,00                     456,99                     292,92                    288,92                   1.080,09                  1.080,09                  3.660,00                 OK! 13.442,66R$               13.325,80R$                  8.541,64R$                    8.424,82R$                   -R$                            -R$                            31.495,34R$                    31.495,34R$                     -R$                              -R$                              106.725,60R$                

9.1.3 W 250x44,8  kg 79.700,00                13,80                       15,36                       29,16                       2.324.052,00                      10.038,64                 9.951,38                  6.378,68                  6.291,45                23.519,93                 23.519,93                 79.700,00               OK! 292.726,84R$              290.182,11R$                 186.002,32R$                183.458,58R$                -R$                            -R$                            685.841,08R$                  685.841,08R$                   -R$                              -R$                              2.324.052,00R$             

9.1.4 W 310x44,5  kg 2.270,00                  13,80                       15,36                       29,16                       66.193,20                          285,92                     283,43                     181,68                    179,19                   669,89                     669,89                     2.270,00                 OK! 8.337,39R$                 8.264,91R$                    5.297,68R$                    5.225,23R$                   -R$                            -R$                            19.533,99R$                    19.533,99R$                     -R$                              -R$                              66.193,20R$                   

9.1.5 W 360x44  kg 11.040,00                13,80                       15,36                       29,16                       321.926,40                         1.390,55                  1.378,46                  883,57                    871,49                   3.257,97                  3.257,97                  11.040,00               OK! 40.548,36R$               40.195,87R$                  25.764,94R$                  25.412,58R$                  -R$                            -R$                            95.002,33R$                    95.002,33R$                     -R$                              -R$                              321.926,40R$                

9.1.6 W 360x64  kg 248.320,00               13,80                       15,36                       29,16                       7.241.011,20                      31.277,24                 31.005,34                19.873,95                19.602,16              73.280,66                 73.280,66                 248.320,00             OK! 912.044,28R$              904.115,71R$                 579.524,42R$                571.598,92R$                -R$                            -R$                            2.136.863,94R$               2.136.863,94R$                -R$                              -R$                              7.241.011,20R$             

9.1.7 W 460x89  kg 49.200,00                13,80                       15,36                       29,16                       1.434.672,00                      6.197,00                  6.143,13                  3.937,65                  3.883,80                14.519,20                 14.519,20                 49.200,00               OK! 180.704,65R$              179.133,75R$                 114.822,01R$                113.251,72R$                -R$                            -R$                            423.379,94R$                  423.379,94R$                   -R$                              -R$                              1.434.672,00R$             

9.1.8 W 460x89 (com abas laterais)  kg 12.120,00                13,80                       15,36                       29,16                       353.419,20                         1.526,58                  1.513,31                  970,01                    956,74                   3.576,68                  3.576,68                  12.120,00               OK! 44.515,05R$               44.128,07R$                  28.285,42R$                  27.898,59R$                  -R$                            -R$                            104.296,03R$                  104.296,03R$                   -R$                              -R$                              353.419,20R$                

9.1.9 CS 450x209  kg 15.900,00                13,80                       15,36                       29,16                       463.644,00                         2.002,69                  1.985,28                  1.272,53                  1.255,13                4.692,18                  4.692,18                  15.900,00               OK! 58.398,45R$               57.890,79R$                  37.107,11R$                  36.599,64R$                  -R$                            -R$                            136.824,00R$                  136.824,00R$                   -R$                              -R$                              463.644,00R$                

9.1.10 CS 400x248  kg 71.670,00                13,80                       15,36                       29,16                       2.089.897,20                      9.027,22                  8.948,75                  5.736,01                  5.657,57                21.150,23                 21.150,23                 71.670,00               OK! 263.233,78R$              260.945,44R$                 167.262,06R$                164.974,61R$                -R$                            -R$                            616.740,65R$                  616.740,65R$                   -R$                              -R$                              2.089.897,20R$             

9.1.11 CVS 400x152  kg 8.800,00                  13,80                       15,36                       29,16                       256.608,00                         1.108,41                  1.098,77                  704,30                    694,66                   2.596,93                  2.596,93                  8.800,00                 OK! 32.321,16R$               32.040,18R$                  20.537,27R$                  20.256,41R$                  -R$                            -R$                            75.726,49R$                    75.726,49R$                     -R$                              -R$                              256.608,00R$                

9.1.12 U laminado 3" - 1ª alma  kg 3.110,00                  13,80                       15,36                       29,16                       90.687,60                          391,72                     388,32                     248,90                    245,50                   917,78                     917,78                     3.110,00                 OK! 11.422,59R$               11.323,29R$                  7.258,06R$                    7.158,80R$                   -R$                            -R$                            26.762,43R$                    26.762,43R$                     -R$                              -R$                              90.687,60R$                   

9.1.13 Cantoneira laminada - L 2 1/2" x 
3/16"  kg 3.800,00                  13,80                       15,36                       29,16                       110.808,00                         478,63                     474,47                     304,13                    299,97                   1.121,40                  1.121,40                  3.800,00                 OK! 13.956,86R$               13.835,53R$                  8.868,37R$                    8.747,08R$                   -R$                            -R$                            32.700,08R$                    32.700,08R$                     -R$                              -R$                              110.808,00R$                

9.1.14 Cantoneira laminada - L 3" x 1/4"  kg 16.640,00                13,80                       15,36                       29,16                       485.222,40                         2.095,90                  2.077,68                  1.331,76                  1.313,55                4.910,56                  4.910,56                  16.640,00               OK! 61.116,37R$               60.585,07R$                  38.834,11R$                  38.303,02R$                  -R$                            -R$                            143.191,91R$                  143.191,91R$                   -R$                              -R$                              485.222,40R$                

9.1.15 Cantoneira laminada - L 3" x 5/16"  kg 3.800,00                  13,80                       15,36                       29,16                       110.808,00                         478,63                     474,47                     304,13                    299,97                   1.121,40                  1.121,40                  3.800,00                 OK! 13.956,86R$               13.835,53R$                  8.868,37R$                    8.747,08R$                   -R$                            -R$                            32.700,08R$                    32.700,08R$                     -R$                              -R$                              110.808,00R$                

9.1.16 Cantoneira laminada - L 4" x 3/8"  kg 47.140,00                13,80                       15,36                       29,16                       1.374.602,40                      5.937,54                  5.885,92                  3.772,79                  3.721,19                13.911,28                 13.911,28                 47.140,00               OK! 173.138,56R$              171.633,43R$                 110.014,42R$                108.509,88R$                -R$                            -R$                            405.653,05R$                  405.653,05R$                   -R$                              -R$                              1.374.602,40R$             

9.1.17 Perfil dobrado - U 75x40x2,00  kg 15.500,00                13,80                       15,36                       29,16                       451.980,00                         1.952,31                  1.935,34                  1.240,52                  1.223,56                4.574,14                  4.574,14                  15.500,00               OK! 56.929,31R$               56.434,41R$                  36.173,60R$                  35.678,90R$                  -R$                            -R$                            133.381,89R$                  133.381,89R$                   -R$                              -R$                              451.980,00R$                

9.1.18 Tb f 1 1/2" x 2,25  kg 11.210,00                13,80                       15,36                       29,16                       326.883,60                         1.411,96                  1.399,69                  897,18                    884,91                   3.308,14                  3.308,14                  11.210,00               OK! 41.172,75R$               40.814,82R$                  26.161,68R$                  25.803,90R$                  -R$                            -R$                            96.465,23R$                    96.465,23R$                     -R$                              -R$                              326.883,60R$                

9.1.19 Chapas e barras redondas  kg 51.232,80                13,80                       15,36                       29,16                       1.493.948,45                      6.453,05                  6.396,95                  4.100,35                  4.044,27                15.119,09                 15.119,09                 51.232,80               OK! 188.170,84R$              186.535,03R$                 119.566,12R$                117.930,95R$                -R$                            -R$                            440.872,76R$                  440.872,76R$                   -R$                              -R$                              1.493.948,45R$             

9.1.20 Grade de piso - Gradetec ou similar 
- (degrais e patamares) - GP  kg 21.120,00                13,80                       33,96                       47,76                       1.008.691,20                      2.660,18                  2.637,05                  1.690,31                  1.667,19                6.232,63                  6.232,63                  21.120,00               OK! 127.050,08R$              125.945,61R$                 80.729,22R$                  79.625,18R$                  -R$                            -R$                            297.670,56R$                  297.670,56R$                   -R$                              -R$                              1.008.691,20R$             

9.2 TELHAS E ACESSÓRIOS -                        -                        -                        

9.2.1 Telha de cobertura e fechamento - 
trapezoidal - LR40 - cor natural -  m² 4.310,00                  30,00                       45,60                       75,60                       325.836,00                         542,87                     538,15                     344,94                    340,23                   1.271,91                  1.271,91                  4.310,00                 OK! 41.040,80R$               40.684,02R$                  26.077,84R$                  25.721,20R$                  -R$                            -R$                            96.156,07R$                    96.156,07R$                     -R$                              -R$                              325.836,00R$                

9.2.2 Telha translúscida de policarbonato 
- trapezoidal - 2mm - incluindo  m² 400,00                     30,00                       88,32                       118,32                     47.328,00                          50,38                       49,94                       32,01                      31,58                     118,04                     118,04                     400,00                    OK! 5.961,22R$                 5.909,39R$                    3.787,83R$                    3.736,03R$                   -R$                            -R$                            13.966,76R$                    13.966,76R$                     -R$                              -R$                              47.328,00R$                   

9.2.3 Tapa onda inferior - no padrão das 
telhas de cobertura e fechamento  m 2.850,00                  6,96                        13,80                       20,76                       59.166,00                          358,97                     355,85                     228,10                    224,98                   841,05                     841,05                     2.850,00                 OK! 7.452,28R$                 7.387,49R$                    4.735,27R$                    4.670,51R$                   -R$                            -R$                            17.460,23R$                    17.460,23R$                     -R$                              -R$                              59.166,00R$                   

9.2.4 Bandeja em alumínio, espessura 
1mm - prever suportes a cada  m² 2.730,00                  21,60                       30,00                       51,60                       140.868,00                         343,86                     340,87                     218,49                    215,50                   805,64                     805,64                     2.730,00                 OK! 17.743,08R$               17.588,84R$                  11.274,18R$                  11.119,99R$                  -R$                            -R$                            41.570,95R$                    41.570,95R$                     -R$                              -R$                              140.868,00R$                

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  MÃO DE OBRA 
(R$)

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$) TC 01 TC 02 TC 03 TC 04 TC 05 TC 06 TC 07 TC 08 SL 01 SL 02 TOTAL

18 SERVIÇOS INICIAIS PARA 
SISTEMA ELÉTRICO

-                        -                        -                        2.963.240,00        2.937.480,00        1.882.880,00       1.857.130,00      812.820,00      812.820,00      6.942.690,00        6.942.690,00        25.151.750,00        

18.1 Canteiro de Obras GL                          1,00 24.254,30                54.932,32                79.186,62                79.186,62                          0,12                         0,12                        0,07                        0,07                      0,03                    0,03                    0,28                         0,28                         1,00                         OK! 9.329,33R$                 9.248,23R$                    5.927,97R$                    5.846,90R$                   2.559,05R$                    2.559,05R$                    21.858,05R$                    21.858,05R$                     -R$                              -R$                              79.186,62R$                   

18.2 Mobilização de Pessoas e de 
Equipamentos GL                          1,00 336.876,60               131.532,50               468.409,10               468.409,10                         0,12                         0,12                        0,07                        0,07                      0,03                    0,03                    0,28                         0,28                         1,00                         OK! 55.185,37R$               54.705,63R$                  35.065,48R$                  34.585,93R$                  15.137,41R$                  15.137,41R$                  129.295,94R$                  129.295,94R$                   -R$                              -R$                              468.409,10R$                

18.3 Gerenciamento de Obra GL                          1,00 740.038,23               133.258,91               873.297,14               873.297,14                         -                          NÃO OK! -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

19 INSTALAÇÕES DO SISTEMA 
ELÉTRICAS

-                        -                        -                        

19.1 INFRAESTRUTURA -                        -                        -                        2.963.240,00        2.937.480,00        1.882.880,00       1.857.130,00      812.820,00      812.820,00      6.942.690,00        6.942.690,00        25.151.750,00        

19.1.1 Barramento de cobre Eletrolítico 
secção 1/2"x1/8", na cor verde. M                      110,00                        26,41                          9,76 36,17                       3.978,70                            12,96                       12,85                       8,23                        8,12                      3,55                    3,55                    30,36                       30,36                       110,00                    OK! 468,75R$                    464,67R$                       297,85R$                       293,78R$                      128,58R$                       128,58R$                       1.098,25R$                      1.098,25R$                      -R$                              -R$                              3.978,70R$                     

19.1.2 Barramento de cobre para 
equipontencialização (BEP). Dim. CJ                          1,00                      316,96                   1.622,61 1.939,57                  1.939,57                            0,12                         0,12                        0,07                        0,07                      0,03                    0,03                    0,28                         0,28                         1,00                         OK! 228,51R$                    226,52R$                       145,20R$                       143,21R$                      62,68R$                         62,68R$                         535,38R$                        535,38R$                         -R$                              -R$                              1.939,57R$                     

19.1.3 Barramento de cobre para 
equipontencialização (BEP). Dim. CJ                          1,00                      211,31                      985,38 1.196,69                  1.196,69                            0,12                         0,12                        0,07                        0,07                      0,03                    0,03                    0,28                         0,28                         1,00                         OK! 140,99R$                    139,76R$                       89,59R$                        88,36R$                        38,67R$                         38,67R$                         330,32R$                        330,32R$                         -R$                              -R$                              1.196,69R$                     

19.1.4 Caixa de alvenaria dim. 
30x30x40cm, com tampa em CJ                          1,00                      252,41                        80,83 333,24                     333,24                               0,12                         0,12                        0,07                        0,07                      0,03                    0,03                    0,28                         0,28                         1,00                         OK! 39,26R$                      38,92R$                         24,95R$                        24,61R$                        10,77R$                         10,77R$                         91,98R$                          91,98R$                           -R$                              -R$                              333,24R$                        

19.1.5 Caixa de passagem em alumínio 
para dados e voz. Dim. PÇ                          4,00                        31,70                      182,81 214,51                     858,04                               0,47                         0,47                        0,30                        0,30                      0,13                    0,13                    1,10                         1,10                         4,00                         OK! 101,09R$                    100,21R$                       64,23R$                        63,36R$                        27,73R$                         27,73R$                         236,85R$                        236,85R$                         -R$                              -R$                              858,04R$                        

19.1.6 Caixa de passagem em alvenaria 
80x80x80cm com tampa em ferro CJ                          3,00                      346,71                      755,29 1.102,00                  3.306,00                            0,35                         0,35                        0,22                        0,22                      0,10                    0,10                    0,83                         0,83                         3,00                         OK! 389,49R$                    386,11R$                       247,49R$                       244,11R$                      106,84R$                       106,84R$                       912,56R$                        912,56R$                         -R$                              -R$                              3.306,00R$                     

19.1.7 Caixa de passagem metálica para 
Média Tensão fixada, em  parede CJ                        25,00                      105,65                   3.300,50 3.406,15                  85.153,75                          2,95                         2,92                        1,87                        1,85                      0,81                    0,81                    6,90                         6,90                         25,00                       OK! 10.032,34R$               9.945,13R$                    6.374,68R$                    6.287,50R$                   2.751,88R$                    2.751,88R$                    23.505,17R$                    23.505,17R$                     -R$                              -R$                              85.153,75R$                   

19.1.8 Condulete liga de alumínio Ø2 1/2", 
modelos diversos. PÇ                        17,00                        26,41                        54,44 80,85                       1.374,45                            2,00                         1,99                        1,27                        1,26                      0,55                    0,55                    4,69                         4,69                         17,00                       OK! 161,93R$                    160,52R$                       102,89R$                       101,49R$                      44,42R$                         44,42R$                         379,39R$                        379,39R$                         -R$                              -R$                              1.374,45R$                     

19.1.9 Condulete liga de alumínio Ø3", 
modelos diversos. PÇ                          7,00                        26,41                        96,54 122,95                     860,65                               0,82                         0,82                        0,52                        0,52                      0,23                    0,23                    1,93                         1,93                         7,00                         OK! 101,40R$                    100,52R$                       64,43R$                        63,55R$                        27,81R$                         27,81R$                         237,57R$                        237,57R$                         -R$                              -R$                              860,65R$                        

19.1.10 Condulete liga de alumínio para 
eletroduto de Ø1.1/2" PÇ                      630,00                        15,85                        39,42 55,27                       34.820,10                          74,22                       73,58                       47,16                      46,52                     20,36                  20,36                  173,90                     173,90                     630,00                    OK! 4.102,31R$                 4.066,65R$                    2.606,66R$                    2.571,01R$                   1.125,27R$                    1.125,27R$                    9.611,46R$                      9.611,46R$                      -R$                              -R$                              34.820,10R$                   

19.1.11 Tampa para eletrocalha em aço 
GF, chapa #16BWG dim PÇ                          3,00                        15,85                        71,46 87,31                       261,93                               0,35                         0,35                        0,22                        0,22                      0,10                    0,10                    0,83                         0,83                         3,00                         OK! 30,86R$                      30,59R$                         19,61R$                        19,34R$                        8,46R$                          8,46R$                          72,30R$                          72,30R$                           -R$                              -R$                              261,93R$                        

19.1.12 Cotovelo reto  90° para leito com 
raio seccionado, #14BWG GF Dim. PÇ                          9,00                        26,41                        82,78 109,19                     982,71                               1,06                         1,05                        0,67                        0,66                      0,29                    0,29                    2,48                         2,48                         9,00                         OK! 115,78R$                    114,77R$                       73,57R$                        72,56R$                        31,76R$                         31,76R$                         271,26R$                        271,26R$                         -R$                              -R$                              982,71R$                        

19.1.13 Cruzeta em concreto vibrado 
90x90x2000mm. Padrão Copel. PÇ                          4,00                      105,65                      134,84 240,49                     961,96                               0,47                         0,47                        0,30                        0,30                      0,13                    0,13                    1,10                         1,10                         4,00                         OK! 113,33R$                    112,35R$                       72,01R$                        71,03R$                        31,09R$                         31,09R$                         265,53R$                        265,53R$                         -R$                              -R$                              961,96R$                        

19.1.14 Curva  PVC Rígido 90° rosqueável 
Ø6” PÇ                          1,00                        15,85                        67,76 83,61                       83,61                                 0,12                         0,12                        0,07                        0,07                      0,03                    0,03                    0,28                         0,28                         1,00                         OK! 9,85R$                       9,76R$                          6,26R$                          6,17R$                          2,70R$                          2,70R$                          23,08R$                          23,08R$                           -R$                              -R$                              83,61R$                          

19.1.15 Luva GF para eletroduto  Ø3" rosca 
BSP conforme NBR 5598. PÇ                        15,00                        15,85                        45,86 61,71                       925,65                               1,77                         1,75                        1,12                        1,11                      0,48                    0,48                    4,14                         4,14                         15,00                       OK! 109,05R$                    108,11R$                       69,29R$                        68,35R$                        29,91R$                         29,91R$                         255,51R$                        255,51R$                         -R$                              -R$                              925,65R$                        

19.1.16 Curva GF para eletroduto  Ø4" 
rosca BSP conforme NBR 5598. PÇ                        10,00                        15,85                      239,82 255,67                     2.556,70                            1,18                         1,17                        0,75                        0,74                      0,32                    0,32                    2,76                         2,76                         10,00                       OK! 301,22R$                    298,60R$                       191,40R$                       188,78R$                      82,62R$                         82,62R$                         705,73R$                        705,73R$                         -R$                              -R$                              2.556,70R$                     

19.1.17 Curva horizontal  90° para leito 
com raio seccionado, #14BWG GF PÇ                        16,00                        26,41                        82,74 109,15                     1.746,40                            1,89                         1,87                        1,20                        1,18                      0,52                    0,52                    4,42                         4,42                         16,00                       OK! 205,75R$                    203,96R$                       130,74R$                       128,95R$                      56,44R$                         56,44R$                         482,06R$                        482,06R$                         -R$                              -R$                              1.746,40R$                     

19.1.18 Curva horizontal 90° com raio 
seccionado, #16BWG GF Dim. PÇ                          3,00                        15,85                        30,54 46,39                       139,17                               0,35                         0,35                        0,22                        0,22                      0,10                    0,10                    0,83                         0,83                         3,00                         OK! 16,40R$                      16,25R$                         10,42R$                        10,28R$                        4,50R$                          4,50R$                          38,42R$                          38,42R$                           -R$                              -R$                              139,17R$                        

19.1.19 Curva vertical  de inversão 90° 
para leito com raio seccionado, PÇ                          1,00                        26,41                        78,98 105,39                     105,39                               0,12                         0,12                        0,07                        0,07                      0,03                    0,03                    0,28                         0,28                         1,00                         OK! 12,42R$                      12,31R$                         7,89R$                          7,78R$                          3,41R$                          3,41R$                          29,09R$                          29,09R$                           -R$                              -R$                              105,39R$                        

19.1.20 Curva vertical  externa 90° para 
leito com raio seccionado, #14BWG PÇ                        12,00                        26,41                        75,42 101,83                     1.221,96                            1,41                         1,40                        0,90                        0,89                      0,39                    0,39                    3,31                         3,31                         12,00                       OK! 143,96R$                    142,71R$                       91,48R$                        90,23R$                        39,49R$                         39,49R$                         337,30R$                        337,30R$                         -R$                              -R$                              1.221,96R$                     

19.1.21 Curva vertical  interna 90° com raio 
seccionado para leito, #14BWG GF pç                          1,00                        26,41                        66,49 92,90                       92,90                                 0,12                         0,12                        0,07                        0,07                      0,03                    0,03                    0,28                         0,28                         1,00                         OK! 10,94R$                      10,85R$                         6,95R$                          6,86R$                          3,00R$                          3,00R$                          25,64R$                          25,64R$                           -R$                              -R$                              92,90R$                          

19.1.22 Cruzeta reta para leito, galvanizada 
a fogo, chapa #14BWG, pç                          1,00                        26,41                      216,29 242,70                     242,70                               0,12                         0,12                        0,07                        0,07                      0,03                    0,03                    0,28                         0,28                         1,00                         OK! 28,59R$                      28,35R$                         18,17R$                        17,92R$                        7,84R$                          7,84R$                          66,99R$                          66,99R$                           -R$                              -R$                              242,70R$                        

19.1.23 Prensa cabos em aço tamanhos 
diversos. M                      320,00                          5,28                        34,93 40,21                       12.867,20                          37,70                       37,37                       23,96                      23,63                     10,34                  10,34                  88,33                       88,33                       320,00                    OK! 1.515,94R$                 1.502,76R$                    963,25R$                       950,08R$                      415,82R$                       415,82R$                       3.551,76R$                      3.551,76R$                      -R$                              -R$                              12.867,20R$                   

19.1.24 Eletrocalha em aço GF, chapa 
#16BWG Dim:100x100x3000mm. PÇ                        16,00                        42,26                        85,02 127,28                     2.036,48                            1,89                         1,87                        1,20                        1,18                      0,52                    0,52                    4,42                         4,42                         16,00                       OK! 239,93R$                    237,84R$                       152,45R$                       150,37R$                      65,81R$                         65,81R$                         562,13R$                        562,13R$                         -R$                              -R$                              2.036,48R$                     

19.1.25 Eletroduto em aço galvanizado a 
fogo, pesado, rosca BSP conforme PÇ                      955,00                        39,62                        69,97 109,59                     104.658,45                         112,51                     111,53                     71,49                      70,51                     30,86                  30,86                  263,61                     263,61                     955,00                    OK! 12.330,28R$               12.223,09R$                  7.834,81R$                    7.727,67R$                   3.382,21R$                    3.382,21R$                    28.889,09R$                    28.889,09R$                     -R$                              -R$                              104.658,45R$                

19.1.26 Eletroduto em aço galvanizado a 
fogo, pesado, rosca BSP conforme PÇ                        15,00                        39,62                      297,99 337,61                     5.064,15                            1,77                         1,75                        1,12                        1,11                      0,48                    0,48                    4,14                         4,14                         15,00                       OK! 596,63R$                    591,44R$                       379,11R$                       373,92R$                      163,66R$                       163,66R$                       1.397,87R$                      1.397,87R$                      -R$                              -R$                              5.064,15R$                     

19.1.27 Eletroduto em aço galvanizado a 
fogo, pesado, rosca BSP conforme PÇ                      325,00                        26,41                      125,33 151,74                     49.315,50                          38,29                       37,96                       24,33                      24,00                     10,50                  10,50                  89,71                       89,71                       325,00                    OK! 5.810,08R$                 5.759,57R$                    3.691,80R$                    3.641,31R$                   1.593,71R$                    1.593,71R$                    13.612,66R$                    13.612,66R$                     -R$                              -R$                              49.315,50R$                   

19.1.28 Eletroduto em aço galvanizado a 
fogo, pesado, rosca BSP conforme PÇ                        58,00                        39,62                      335,10 374,72                     21.733,76                          6,83                         6,77                        4,34                        4,28                      1,87                    1,87                    16,01                       16,01                       58,00                       OK! 2.560,55R$                 2.538,29R$                    1.627,01R$                    1.604,76R$                   702,36R$                       702,36R$                       5.999,22R$                      5.999,22R$                      -R$                              -R$                              21.733,76R$                   

19.1.29 Eletroduto flexivel corrugado em 
PEAD Ø2" M                      110,00                        31,70                        19,02 50,72                       5.579,20                            12,96                       12,85                       8,23                        8,12                      3,55                    3,55                    30,36                       30,36                       110,00                    OK! 657,31R$                    651,60R$                       417,66R$                       411,95R$                      180,30R$                       180,30R$                       1.540,04R$                      1.540,04R$                      -R$                              -R$                              5.579,20R$                     

19.1.30 Eletroduto flexivel corrugado em 
PEAD Ø6" M                      120,00                        31,70                        32,16 63,86                       7.663,20                            14,14                       14,01                       8,98                        8,86                      3,88                    3,88                    33,12                       33,12                       120,00                    OK! 902,84R$                    894,99R$                       573,67R$                       565,83R$                      247,65R$                       247,65R$                       2.115,29R$                      2.115,29R$                      -R$                              -R$                              7.663,20R$                     

19.1.31 Eletroduto PVC Rígido. Ø3/4”x3m . PÇ                          3,00                        15,85                        11,46 27,31                       81,93                                 0,35                         0,35                        0,22                        0,22                      0,10                    0,10                    0,83                         0,83                         3,00                         OK! 9,65R$                       9,57R$                          6,13R$                          6,05R$                          2,65R$                          2,65R$                          22,62R$                          22,62R$                           -R$                              -R$                              81,93R$                          

19.1.32 Eletroduto PVC Rígido. Ø6”x6m . PÇ                          1,00                        52,83                      105,73 158,56                     158,56                               0,12                         0,12                        0,07                        0,07                      0,03                    0,03                    0,28                         0,28                         1,00                         OK! 18,68R$                      18,52R$                         11,87R$                        11,71R$                        5,12R$                          5,12R$                          43,77R$                          43,77R$                           -R$                              -R$                              158,56R$                        

19.1.33 Haste de aterramento prolongável 
(rosqueada) nas dimensões CJ                        17,00                        26,41                        74,82 101,23                     1.720,91                            2,00                         1,99                        1,27                        1,26                      0,55                    0,55                    4,69                         4,69                         17,00                       OK! 202,75R$                    200,99R$                       128,83R$                       127,07R$                      55,61R$                         55,61R$                         475,03R$                        475,03R$                         -R$                              -R$                              1.720,91R$                     

19.1.34 Junção direita 90° com raio 
seccionado para leito, #14BWG GF PÇ                          2,00                        26,41                      134,66 161,07                     322,14                               0,24                         0,23                        0,15                        0,15                      0,06                    0,06                    0,55                         0,55                         2,00                         OK! 37,95R$                      37,62R$                         24,12R$                        23,79R$                        10,41R$                         10,41R$                         88,92R$                          88,92R$                           -R$                              -R$                              322,14R$                        

19.1.35 Junção esqueda 90° com raio 
seccionado para leito, #14BWG GF PÇ                          1,00                        26,41                      113,44 139,85                     139,85                               0,12                         0,12                        0,07                        0,07                      0,03                    0,03                    0,28                         0,28                         1,00                         OK! 16,48R$                      16,33R$                         10,47R$                        10,33R$                        4,52R$                          4,52R$                          38,60R$                          38,60R$                           -R$                              -R$                              139,85R$                        

19.1.36 Junção Interna "I", chapa #16BWG 
Dim:38x38mm. PÇ                        18,00                        15,85                        12,18 28,03                       504,54                               2,12                         2,10                        1,35                        1,33                      0,58                    0,58                    4,97                         4,97                         18,00                       OK! 59,44R$                      58,93R$                         37,77R$                        37,25R$                        16,31R$                         16,31R$                         139,27R$                        139,27R$                         -R$                              -R$                              504,54R$                        

19.1.37 Junção Interna "L", chapa #16BWG 
Dim:38x38mm. PÇ                          8,00                        15,85                        13,50 29,35                       234,80                               0,94                         0,93                        0,60                        0,59                      0,26                    0,26                    2,21                         2,21                         8,00                         OK! 27,66R$                      27,42R$                         17,58R$                        17,34R$                        7,59R$                          7,59R$                          64,81R$                          64,81R$                           -R$                              -R$                              234,80R$                        

19.1.38 Junção Interna "T", chapa 
#16BWG Dim:38x38mm. PÇ                          3,00                        15,85                        14,81 30,66                       91,98                                 0,35                         0,35                        0,22                        0,22                      0,10                    0,10                    0,83                         0,83                         3,00                         OK! 10,84R$                      10,74R$                         6,89R$                          6,79R$                          2,97R$                          2,97R$                          25,39R$                          25,39R$                           -R$                              -R$                              91,98R$                          

19.1.39 Junção tipo simples para leito, 
chapa #14BWG GF PÇ                      458,00                        10,57                          1,90 12,47                       5.711,26                            53,96                       53,49                       34,29                      33,82                     14,80                  14,80                  126,42                     126,42                     458,00                    OK! 672,87R$                    667,02R$                       427,55R$                       421,70R$                      184,57R$                       184,57R$                       1.576,49R$                      1.576,49R$                      -R$                              -R$                              5.711,26R$                     

19.1.40 Leito para cabos metálico chapa 
#14BWG, Dim:200x100x3000mm. pç                        12,00                        26,41                      134,93 161,34                     1.936,08                            1,41                         1,40                        0,90                        0,89                      0,39                    0,39                    3,31                         3,31                         12,00                       OK! 228,10R$                    226,12R$                       144,94R$                       142,95R$                      62,57R$                         62,57R$                         534,42R$                        534,42R$                         -R$                              -R$                              1.936,08R$                     

19.1.41 Leito para cabos, #14BWG 
Dim:300x100x3000mm PÇ                      520,00                        52,83                      157,70 210,53                     109.475,60                         61,26                       60,73                       38,93                      38,40                     16,80                  16,80                  143,54                     143,54                     520,00                    OK! 12.897,81R$               12.785,69R$                  8.195,43R$                    8.083,35R$                   3.537,88R$                    3.537,88R$                    30.218,78R$                    30.218,78R$                     -R$                              -R$                              109.475,60R$                

19.1.42 Luva  PVC Rígido roscável Ø3/4” PÇ                          3,00                        13,21                          4,14 17,35                       52,05                                 0,35                         0,35                        0,22                        0,22                      0,10                    0,10                    0,83                         0,83                         3,00                         OK! 6,13R$                       6,08R$                          3,90R$                          3,84R$                          1,68R$                          1,68R$                          14,37R$                          14,37R$                           -R$                              -R$                              52,05R$                          

19.1.43 Luva  PVC Rígido roscável Ø6” PÇ                          2,00                        15,85                        38,57 54,42                       108,84                               0,24                         0,23                        0,15                        0,15                      0,06                    0,06                    0,55                         0,55                         2,00                         OK! 12,82R$                      12,71R$                         8,15R$                          8,04R$                          3,52R$                          3,52R$                          30,04R$                          30,04R$                           -R$                              -R$                              108,84R$                        

19.1.44 Luva GF para eletroduto  Ø1 1/2" 
NBR 5598 PÇ                      880,00                        15,85                        18,34 34,19                       30.087,20                          103,68                     102,78                     65,88                      64,98                     28,44                  28,44                  242,91                     242,91                     880,00                    OK! 3.544,71R$                 3.513,89R$                    2.252,35R$                    2.221,55R$                   972,32R$                       972,32R$                       8.305,03R$                      8.305,03R$                      -R$                              -R$                              30.087,20R$                   

19.1.45 Junção articulada para leito, chapa 
#14BWG GF PÇ                          4,00                        15,85                      118,13 133,98                     535,92                               0,47                         0,47                        0,30                        0,30                      0,13                    0,13                    1,10                         1,10                         4,00                         OK! 63,14R$                      62,59R$                         40,12R$                        39,57R$                        17,32R$                         17,32R$                         147,93R$                        147,93R$                         -R$                              -R$                              535,92R$                        

19.1.46 Luva GF para eletroduto  Ø2.1/2" 
NBR 5598. PÇ                        18,00                        26,41                        30,53 56,94                       1.024,92                            2,12                         2,10                        1,35                        1,33                      0,58                    0,58                    4,97                         4,97                         18,00                       OK! 120,75R$                    119,70R$                       76,73R$                        75,68R$                        33,12R$                         33,12R$                         282,91R$                        282,91R$                         -R$                              -R$                              1.024,92R$                     

19.1.47 Luva GF para eletroduto  Ø4" rosca 
BSP conforme NBR 5598. PÇ                        58,00                        15,85                        56,68 72,53                       4.206,74                            6,83                         6,77                        4,34                        4,28                      1,87                    1,87                    16,01                       16,01                       58,00                       OK! 495,61R$                    491,31R$                       314,92R$                       310,61R$                      135,95R$                       135,95R$                       1.161,20R$                      1.161,20R$                      -R$                              -R$                              4.206,74R$                     

19.1.48 Perfilado metálico aço GF, chapa 
#16BWG Dim:38x38x6000mm PÇ                        18,00                        26,41                        66,85 93,26                       1.678,68                            2,12                         2,10                        1,35                        1,33                      0,58                    0,58                    4,97                         4,97                         18,00                       OK! 197,77R$                    196,05R$                       125,67R$                       123,95R$                      54,25R$                         54,25R$                         463,37R$                        463,37R$                         -R$                              -R$                              1.678,68R$                     

19.1.49 Redução esquerda para leito 
300/200mm chapa 14BWG. PÇ                          6,00                        26,41                      110,60 137,01                     822,06                               0,71                         0,70                        0,45                        0,44                      0,19                    0,19                    1,66                         1,66                         6,00                         OK! 96,85R$                      96,01R$                         61,54R$                        60,70R$                        26,57R$                         26,57R$                         226,91R$                        226,91R$                         -R$                              -R$                              822,06R$                        

19.1.50 Tampa para eletrocalha metálica 
perfurada, chapa #16BWG, pç                        10,00                        26,41                        19,78 46,19                       461,90                               1,18                         1,17                        0,75                        0,74                      0,32                    0,32                    2,76                         2,76                         10,00                       OK! 54,42R$                      53,95R$                         34,58R$                        34,11R$                        14,93R$                         14,93R$                         127,50R$                        127,50R$                         -R$                              -R$                              461,90R$                        

19.1.51 Te horizontal  90° para leito com 
raio seccionado, #14BWG GF Dim. PÇ                          5,00                        26,41                      114,89 141,30                     706,50                               0,59                         0,58                        0,37                        0,37                      0,16                    0,16                    1,38                         1,38                         5,00                         OK! 83,24R$                      82,51R$                         52,89R$                        52,17R$                        22,83R$                         22,83R$                         195,02R$                        195,02R$                         -R$                              -R$                              706,50R$                        

19.1.52 Tê vertical de descida com raio 
seccionado, #16BWG GF Dim. PÇ                          2,00                        15,85                        70,49 86,34                       172,68                               0,24                         0,23                        0,15                        0,15                      0,06                    0,06                    0,55                         0,55                         2,00                         OK! 20,34R$                      20,17R$                         12,93R$                        12,75R$                        5,58R$                          5,58R$                          47,67R$                          47,67R$                           -R$                              -R$                              172,68R$                        

19.1.53 Te vertical de descida lateral para 
leito com raio seccionado, #14BWG PÇ                          8,00                        26,41                      151,02 177,43                     1.419,44                            0,94                         0,93                        0,60                        0,59                      0,26                    0,26                    2,21                         2,21                         8,00                         OK! 167,23R$                    165,78R$                       106,26R$                       104,81R$                      45,87R$                         45,87R$                         391,81R$                        391,81R$                         -R$                              -R$                              1.419,44R$                     

19.1.54 Te vertical de descida para leito 
com raio seccionado, #14BWG GF PÇ                          1,00                        26,41                      142,38 168,79                     168,79                               0,12                         0,12                        0,07                        0,07                      0,03                    0,03                    0,28                         0,28                         1,00                         OK! 19,89R$                      19,71R$                         12,64R$                        12,46R$                        5,45R$                          5,45R$                          46,59R$                          46,59R$                           -R$                              -R$                              168,79R$                        

19.1.55 Eletroduto em aço galvanizado a 
fogo, pesado, rosca BSP conforme PÇ                        70,00                        39,62                      552,91 592,53                     41.477,10                          8,25                         8,18                        5,24                        5,17                      2,26                    2,26                    19,32                       19,32                       70,00                       OK! 4.886,60R$                 4.844,12R$                    3.105,01R$                    3.062,55R$                   1.340,40R$                    1.340,40R$                    11.449,01R$                    11.449,01R$                     -R$                              -R$                              41.477,10R$                   
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19.1.56 Curva GF para eletroduto  Ø6" 
rosca BSP conforme NBR 5598. PÇ                          8,00                        15,85                      395,70 411,55                     3.292,40                            0,94                         0,93                        0,60                        0,59                      0,26                    0,26                    2,21                         2,21                         8,00                         OK! 387,89R$                    384,52R$                       246,47R$                       243,10R$                      106,40R$                       106,40R$                       908,81R$                        908,81R$                         -R$                              -R$                              3.292,40R$                     

19.1.57 Luva GF para eletroduto  Ø6" rosca 
BSP conforme NBR 5598. PÇ                        70,00                        15,85                        93,52 109,37                     7.655,90                            8,25                         8,18                        5,24                        5,17                      2,26                    2,26                    19,32                       19,32                       70,00                       OK! 901,98R$                    894,13R$                       573,13R$                       565,29R$                      247,41R$                       247,41R$                       2.113,27R$                      2.113,27R$                      -R$                              -R$                              7.655,90R$                     

19.1.58 Verba disponível para eventuais. 
Conjunto para fixação, suportes, VB                          1,00                  31.695,91                346.116,51 377.812,42               377.812,42                         0,12                         0,12                        0,07                        0,07                      0,03                    0,03                    0,28                         0,28                         1,00                         OK! 44.511,77R$               44.124,82R$                  28.283,34R$                  27.896,54R$                  12.209,63R$                  12.209,63R$                  104.288,35R$                  104.288,35R$                   -R$                              -R$                              377.812,42R$                

19.2 EQUIPAMENTOS -                        -                        -                        2.963.240,00        6.942.690,00        9.905.930,00          

19.2.1 Bloco autônomo de sobrepor para 
balizamento "SAÍDA" , sistema não CJ                        33,00                          5,28                      115,62 120,90                     3.989,70                            9,87                         23,13                       33,00                       OK! 1.193,47R$                 -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            2.796,23R$                      -R$                              -R$                              -R$                              3.989,70R$                     

19.2.2 Bloco autônomo sistema não 
permanente com lâmpada 2xPL- CJ                      205,00                          5,28                        58,56 63,84                       13.087,20                          61,32                       143,68                     205,00                    OK! 3.914,88R$                 -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            9.172,32R$                      -R$                              -R$                              -R$                              13.087,20R$                   

19.2.3 Chave fusível 15kV - 300A CJ                          3,00                        52,83                        63,32 116,15                     348,45                               0,90                         2,10                         3,00                         OK! 104,23R$                    -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            244,22R$                        -R$                              -R$                              -R$                              348,45R$                        

19.2.4 Extintor de incêndio de 6Kg gás 
carbônico (CO2) com suporte para CJ                          1,00                        26,41                      698,76 725,17                     725,17                               0,30                         0,70                         1,00                         OK! 216,93R$                    -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            508,24R$                        -R$                              -R$                              -R$                              725,17R$                        

19.2.5 Interruptor 10A-240V, à prova 
d'água, linha aquatica. teclas CJ                        40,00                        36,98                        21,86 58,84                       2.353,60                            11,97                       28,03                       40,00                       OK! 704,05R$                    -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            1.649,55R$                      -R$                              -R$                              -R$                              2.353,60R$                     

19.2.6 Isolador de pino em porcelana para 
rede aérea 15kV. CJ                          3,00                        15,85                        25,66 41,51                       124,53                               0,90                         2,10                         3,00                         OK! 37,25R$                      -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            87,28R$                          -R$                              -R$                              -R$                              124,53R$                        

19.2.7 Isolador de suspensão 
(ancoragem) em polímero 34kv. CJ                          3,00                        52,83                      101,06 153,89                     461,67                               0,90                         2,10                         3,00                         OK! 138,10R$                    -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            323,57R$                        -R$                              -R$                              -R$                              461,67R$                        

19.2.8 Isolador roldana para neutro 
contínuo com suporte para poste. CJ                          1,00                        26,41                        15,16 41,57                       41,57                                 0,30                         0,70                         1,00                         OK! 12,44R$                      -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            29,13R$                          -R$                              -R$                              -R$                              41,57R$                          

19.2.9 Luminária a prova de tempo e 
gases, em liga de alumínio, globo PÇ                        42,00                      105,65                      255,05 360,70                     15.149,40                          12,56                       29,44                       42,00                       OK! 4.531,76R$                 -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            10.617,64R$                    -R$                              -R$                              -R$                              15.149,40R$                   

19.2.10 Luminária Hermética de sobrepor, 
corpo em policarbonato, com duas PÇ                      290,00                      158,48                      214,26 372,74                     108.094,60                         86,75                       203,25                     290,00                    OK! 32.335,20R$               -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            75.759,40R$                    -R$                              -R$                              -R$                              108.094,60R$                

19.2.11 Luminária Hermética de sobrepor, 
corpo em policarbonato, com duas CJ                        33,00                      158,48                      219,18 377,66                     12.462,78                          9,87                         23,13                       33,00                       OK! 3.728,09R$                 -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            8.734,69R$                      -R$                              -R$                              -R$                              12.462,78R$                   

19.2.12 Painel Elétrico de Média Tensão 
CMT-02. Painel Compacto SM6, PÇ                          1,00                   1.320,66                246.449,81 247.770,47               247.770,47                         0,30                         0,70                         1,00                         OK! 74.117,56R$               -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            173.652,91R$                  -R$                              -R$                              -R$                              247.770,47R$                

19.2.13 Painel Elétrico de Média Tensão 
CMT-01. Painel Compacto SM6, PÇ                          1,00                   1.320,66                440.750,55 442.071,21               442.071,21                         0,30                         0,70                         1,00                         OK! 132.240,29R$              -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            309.830,92R$                  -R$                              -R$                              -R$                              442.071,21R$                

19.2.14 Pára-Raio aterrado 15kV para 
sistema 13,8kV, 10kA, com CJ                          3,00                      158,48                      237,86 396,34                     1.189,02                            0,90                         2,10                         3,00                         OK! 355,68R$                    -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            833,34R$                        -R$                              -R$                              -R$                              1.189,02R$                     

19.2.15 Placa de Advertência 280x140mm 
"PERIGO ALTA TENSÃO" em fundo PÇ                        14,00                        26,41                        90,24 116,65                     1.633,10                            4,19                         9,81                         14,00                       OK! 488,52R$                    -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            1.144,58R$                      -R$                              -R$                              -R$                              1.633,10R$                     

19.2.16 Placa de Advertência 280x140mm 
"PERIGO EQUIPAMENTO ELÉTRICO PÇ                        14,00                        26,41                        90,24 116,65                     1.633,10                            4,19                         9,81                         14,00                       OK! 488,52R$                    -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            1.144,58R$                      -R$                              -R$                              -R$                              1.633,10R$                     

19.2.17 Ponto para tomada 2P+T 20A-250V 
padrão brasileiro com espelho para CJ                        12,00                        10,57                        15,42 25,99                       311,88                               3,59                         8,41                         12,00                       OK! 93,30R$                      -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            218,58R$                        -R$                              -R$                              -R$                              311,88R$                        

19.2.18 Poste em concreto armado circular 
12/600daN- fincado Padrão Copel PÇ                          1,00                      127,62                   1.659,91 1.787,53                  1.787,53                            0,30                         0,70                         1,00                         OK! 534,72R$                    -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            1.252,81R$                      -R$                              -R$                              -R$                              1.787,53R$                     

19.2.19 Quadro de distribuição de força, 
comando e instrumentação (QGBT- CJ                          1,00                   7.554,19                169.354,11 176.908,30               176.908,30                         0,30                         0,70                         1,00                         OK! 52.919,99R$               -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            123.988,31R$                  -R$                              -R$                              -R$                              176.908,30R$                

19.2.20 Quadro de distribuição de força, 
comando e instrumentação (QGBT- CJ                          1,00                  10.037,04                198.704,73 208.741,77               208.741,77                         0,30                         0,70                         1,00                         OK! 62.442,59R$               -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            146.299,18R$                  -R$                              -R$                              -R$                              208.741,77R$                

19.2.21 Quadro de distribuição de força, 
comando e instrumentação (QGBT- CJ                          1,00                  10.037,04                186.956,46 196.993,50               196.993,50                         0,30                         0,70                         1,00                         OK! 58.928,24R$               -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            138.065,26R$                  -R$                              -R$                              -R$                              196.993,50R$                

19.2.22 Quadro de distribuição de luz 01 
(QDL-01) Conforme Diagrama CJ                          4,00                      316,96                   6.882,69 7.199,65                  28.798,60                          1,20                         2,80                         4,00                         OK! 8.614,76R$                 -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            20.183,84R$                    -R$                              -R$                              -R$                              28.798,60R$                   

19.2.23 Quadro de tomadas com 1 tomada 
trifásica 32A-380V (3F+N+T), 1 CJ                        28,00                      211,31                   1.895,07 2.106,38                  58.978,64                          8,38                         19,62                       28,00                       OK! 17.642,75R$               -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            41.335,89R$                    -R$                              -R$                              -R$                              58.978,64R$                   

19.2.24 Sensor de presença. Grau de 
proteção IP-54. PÇ                        40,00                      105,65                      102,17 207,82                     8.312,80                            11,97                       28,03                       40,00                       OK! 2.486,67R$                 -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            5.826,13R$                      -R$                              -R$                              -R$                              8.312,80R$                     

19.2.25 Tapete de borracha isolação 15kV - 
1x1m. PÇ                          5,00                        26,41                      578,40 604,81                     3.024,05                            1,50                         3,50                         5,00                         OK! 904,61R$                    -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            2.119,44R$                      -R$                              -R$                              -R$                              3.024,05R$                     

19.2.26 Terminação contrátil a frio uso 
externo (mufla) 15kv, para cabo CJ                          4,00                      316,96                      462,87 779,83                     3.119,32                            1,20                         2,80                         4,00                         OK! 933,11R$                    -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            2.186,21R$                      -R$                              -R$                              -R$                              3.119,32R$                     

19.2.27 Transformador Trifásico - Classe 
15kV - À Seco Potência: 1000kVA, PÇ                          1,00                   2.113,06                113.329,23 115.442,29               115.442,29                         0,30                         0,70                         1,00                         OK! 34.533,17R$               -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            80.909,12R$                    -R$                              -R$                              -R$                              115.442,29R$                

19.2.28 Transformador Trifásico - Classe 
15kV - À Seco Potência: 1000kVA, PÇ                          1,00                   2.113,06                121.585,28 123.698,34               123.698,34                         0,30                         0,70                         1,00                         OK! 37.002,87R$               -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            86.695,47R$                    -R$                              -R$                              -R$                              123.698,34R$                

19.2.29 Transformador Trifásico - Classe 
15kV - À Seco Potência: 750kVA, PÇ                          1,00                   1.584,80                  96.125,30 97.710,10                97.710,10                          0,30                         0,70                         1,00                         OK! 29.228,80R$               -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            68.481,30R$                    -R$                              -R$                              -R$                              97.710,10R$                   

19.2.30 Elo Fusível 100K. Padrão Copel. PÇ                          1,00                        52,83                        39,16 91,99                       91,99                                 0,30                         0,70                         1,00                         OK! 27,52R$                      -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            64,47R$                          -R$                              -R$                              -R$                              91,99R$                          

19.2.31 Quadro de distribuição de luz 02 
(QDL-02) Conforme Diagrama PÇ                          1,00                      316,96                   6.859,45 7.176,41                  7.176,41                            0,30                         0,70                         1,00                         OK! 2.146,74R$                 -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            5.029,67R$                      -R$                              -R$                              -R$                              7.176,41R$                     

19.2.32 Quadro de distribuição de luz 03 
(QDL-03) Conforme Diagrama PÇ                          1,00                      316,96                   6.859,45 7.176,41                  7.176,41                            0,30                         0,70                         1,00                         OK! 2.146,74R$                 -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            5.029,67R$                      -R$                              -R$                              -R$                              7.176,41R$                     

19.2.33 Quadro de distribuição de luz 04 
(QDL-04) Conforme Diagrama PÇ                          1,00                      316,96                   7.139,55 7.456,51                  7.456,51                            0,30                         0,70                         1,00                         OK! 2.230,53R$                 -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            5.225,98R$                      -R$                              -R$                              -R$                              7.456,51R$                     

19.3 CABOS -                        -                        -                        2.963.240,00        2.937.480,00        1.882.880,00       1.857.130,00      812.820,00      812.820,00      6.942.690,00        6.942.690,00        25.151.750,00        

19.3.1 Cabo multipolar 0,6/1kV, fios de 
cobre nu, têmpera mole, M                   1.045,00                        10,57                        54,59 65,16                       68.092,20                          123,12                     122,05                     78,23                      77,16                     33,77                  33,77                  288,45                     288,45                     1.045,00                 OK! 8.022,25R$                 7.952,51R$                    5.097,44R$                    5.027,72R$                   2.200,51R$                    2.200,51R$                    18.795,63R$                    18.795,63R$                     -R$                              -R$                              68.092,20R$                   

19.3.2 Cabo multipolar 0,6/1kV, fios de 
cobre nu, têmpera mole, M                   1.400,00                        10,57                        38,98 49,55                       69.370,00                          164,94                     163,51                     104,81                    103,37                   45,24                  45,24                  386,44                     386,44                     1.400,00                 OK! 8.172,79R$                 8.101,74R$                    5.193,09R$                    5.122,07R$                   2.241,81R$                    2.241,81R$                    19.148,35R$                    19.148,35R$                     -R$                              -R$                              69.370,00R$                   

19.3.3 Cabo multipolar 0,6/1kV, fios de 
cobre nu, têmpera mole, M                   1.120,00                        10,57                      187,00 197,57                     221.278,40                         131,95                     130,81                     83,84                      82,70                     36,19                  36,19                  309,16                     309,16                     1.120,00                 OK! 26.069,80R$               25.843,17R$                  16.565,08R$                  16.338,54R$                  7.150,97R$                    7.150,97R$                    61.079,94R$                    61.079,94R$                     -R$                              -R$                              221.278,40R$                

19.3.4 Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de 
cobre nu, têmpera mole, M                   6.700,00                        26,41                      284,26 310,67                     2.081.489,00                      789,36                     782,49                     501,57                    494,71                   216,52                216,52                1.849,41                  1.849,41                  6.700,00                 OK! 245.229,52R$              243.097,69R$                 155.821,92R$                153.690,92R$                67.266,73R$                  67.266,73R$                  574.557,75R$                  574.557,75R$                   -R$                              -R$                              2.081.489,00R$             

19.3.5 Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de 
cobre nu, têmpera mole, M                      520,00                        26,41                        43,93 70,34                       36.576,80                          61,26                       60,73                       38,93                      38,40                     16,80                  16,80                  143,54                     143,54                     520,00                    OK! 4.309,28R$                 4.271,81R$                    2.738,17R$                    2.700,72R$                   1.182,04R$                    1.182,04R$                    10.096,37R$                    10.096,37R$                     -R$                              -R$                              36.576,80R$                   

19.3.6 Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de 
cobre nu, têmpera mole, M                   3.100,00                        26,41                        61,73 88,14                       273.234,00                         365,22                     362,05                     232,07                    228,89                   100,18                100,18                855,70                     855,70                     3.100,00                 OK! 32.190,92R$               31.911,08R$                  20.454,51R$                  20.174,78R$                  8.830,00R$                    8.830,00R$                    75.421,35R$                    75.421,35R$                     -R$                              -R$                              273.234,00R$                

19.3.7 Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de 
cobre nu, têmpera mole, M                   1.400,00                        26,41                        83,34 109,75                     153.650,00                         164,94                     163,51                     104,81                    103,37                   45,24                  45,24                  386,44                     386,44                     1.400,00                 OK! 18.102,19R$               17.944,83R$                  11.502,36R$                  11.345,06R$                  4.965,45R$                    4.965,45R$                    42.412,33R$                    42.412,33R$                     -R$                              -R$                              153.650,00R$                

19.3.8 Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de 
cobre nu, têmpera mole, M                      200,00                        26,41                        16,18 42,59                       8.518,00                            23,56                       23,36                       14,97                      14,77                     6,46                    6,46                    55,21                       55,21                       200,00                    OK! 1.003,54R$                 994,82R$                       637,66R$                       628,94R$                      275,27R$                       275,27R$                       2.351,24R$                      2.351,24R$                      -R$                              -R$                              8.518,00R$                     

19.3.9 Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de 
cobre nu, têmpera mole, M                  28.250,00                        26,41                          5,08 31,49                       889.592,50                         3.328,26                  3.299,33                  2.114,82                  2.085,90                912,95                912,95                7.797,91                  7.797,91                  28.250,00               OK! 104.806,87R$              103.895,76R$                 66.595,60R$                  65.684,85R$                  28.748,64R$                  28.748,64R$                  245.556,07R$                  245.556,07R$                   -R$                              -R$                              889.592,50R$                

19.3.10 Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de 
cobre nu, têmpera mole, M                   1.200,00                        26,41                        26,93 53,34                       64.008,00                          141,38                     140,15                     89,83                      88,60                     38,78                  38,78                  331,24                     331,24                     1.200,00                 OK! 7.541,07R$                 7.475,51R$                    4.791,69R$                    4.726,16R$                   2.068,52R$                    2.068,52R$                    17.668,26R$                    17.668,26R$                     -R$                              -R$                              64.008,00R$                   

19.3.11 Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de 
cobre nu, têmpera mole, M                      210,00                        26,41                        12,30 38,71                       8.129,10                            24,74                       24,53                       15,72                      15,51                     6,79                    6,79                    57,97                       57,97                       210,00                    OK! 957,73R$                    949,40R$                       608,55R$                       600,23R$                      262,71R$                       262,71R$                       2.243,89R$                      2.243,89R$                      -R$                              -R$                              8.129,10R$                     

19.3.12 Cabo unipolar fios de cobre nu, 
têmpera mole, encordoamento M                        35,00                        26,41                        14,89 41,30                       1.445,50                            4,12                         4,09                        2,62                        2,58                      1,13                    1,13                    9,66                         9,66                         35,00                       OK! 170,30R$                    168,82R$                       108,21R$                       106,73R$                      46,71R$                         46,71R$                         399,00R$                        399,00R$                         -R$                              -R$                              1.445,50R$                     

19.3.13 Cabo de cobre nu 25mm2 meio-
duro (MEDIR IN LOCO). M                        15,00                        10,57                        11,22 21,79                       326,85                               1,77                         1,75                        1,12                        1,11                      0,48                    0,48                    4,14                         4,14                         15,00                       OK! 38,51R$                      38,17R$                         24,47R$                        24,13R$                        10,56R$                         10,56R$                         90,22R$                          90,22R$                           -R$                              -R$                              326,85R$                        

19.3.14 Cabo unipolar fios de cobre nu, 
têmpera mole, encordoamento M                        36,00                        26,41                        36,13 62,54                       2.251,44                            4,24                         4,20                        2,69                        2,66                      1,16                    1,16                    9,94                         9,94                         36,00                       OK! 265,25R$                    262,95R$                       168,54R$                       166,24R$                      72,76R$                         72,76R$                         621,47R$                        621,47R$                         -R$                              -R$                              2.251,44R$                     

19.3.15 Cabo de cobre extra flexível 
25mm2 (MEDIR IN LOCO). M                          5,00                        15,85                        22,85 38,70                       193,50                               0,59                         0,58                        0,37                        0,37                      0,16                    0,16                    1,38                         1,38                         5,00                         OK! 22,80R$                      22,60R$                         14,49R$                        14,29R$                        6,25R$                          6,25R$                          53,41R$                          53,41R$                           -R$                              -R$                              193,50R$                        

19.3.16 Cabos de Média Tensão em cobre 
unipolar encordoamento classe 2, M                   1.120,00                        39,62                      117,86 157,48                     176.377,60                         131,95                     130,81                     83,84                      82,70                     36,19                  36,19                  309,16                     309,16                     1.120,00                 OK! 20.779,83R$               20.599,19R$                  13.203,77R$                  13.023,19R$                  5.699,93R$                    5.699,93R$                    48.685,88R$                    48.685,88R$                     -R$                              -R$                              176.377,60R$                

19.3.17 Cabos de Média Tensão em cobre 
unipolar encordoamento classe 2, M                      850,00                        39,62                        38,53 78,15                       66.427,50                          100,14                     99,27                       63,63                      62,76                     27,47                  27,47                  234,63                     234,63                     850,00                    OK! 7.826,12R$                 7.758,09R$                    4.972,82R$                    4.904,81R$                   2.146,71R$                    2.146,71R$                    18.336,12R$                    18.336,12R$                     -R$                              -R$                              66.427,50R$                   

19.3.18 Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de 
cobre nu, têmpera mole, M                   3.400,00                        26,41                        12,28 38,69                       131.546,00                         400,57                     397,09                     254,53                    251,05                   109,88                109,88                938,51                     938,51                     3.400,00                 OK! 15.498,02R$               15.363,29R$                  9.847,64R$                    9.712,96R$                   4.251,12R$                    4.251,12R$                    36.310,92R$                    36.310,92R$                     -R$                              -R$                              131.546,00R$                

19.3.19 Cabo de cobre nu 50mm2 meio-
duro (MEDIR IN LOCO). M                        30,00                        15,85                        21,61 37,46                       1.123,80                            3,53                         3,50                        2,25                        2,22                      0,97                    0,97                    8,28                         8,28                         30,00                       OK! 132,40R$                    131,25R$                       84,13R$                        82,98R$                        36,32R$                         36,32R$                         310,20R$                        310,20R$                         -R$                              -R$                              1.123,80R$                     

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  MÃO DE OBRA 
(R$)

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$) TC 01 TC 02 TC 03 TC 04 TC 05 TC 06 TC 07 TC 08 SL 01 SL 02 TOTAL TC

6.942.690,00        6.942.690,00          

20 INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE 
COMUNICAÇÃO

-                        -                        -                        

20.1 INFRAESTRUTURA -                        -                        -                        

20.1.1 Eletroduto em aço galvanizado a 
fogo, pesado, rosca BSP conforme PÇ                      370,00                        39,62                        85,62 125,24                     46.338,80                          370,00                     370,00                    OK! -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              46.338,80R$                     -R$                              -R$                              46.338,80R$                   

20.1.2 Luva GF para eletroduto  Ø2" rosca 
BSP conforme NBR 5598. PÇ                      370,00                        15,85                        23,82 39,67                       14.677,90                          370,00                     370,00                    OK! -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              14.677,90R$                     -R$                              -R$                              14.677,90R$                   

20.1.3 Curva GF para eletroduto  Ø2" 
rosca BSP conforme NBR 5598. PÇ                        80,00                        15,85                        60,24 76,09                       6.087,20                            80,00                       80,00                       OK! -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              6.087,20R$                      -R$                              -R$                              6.087,20R$                     

20.1.4 Condulete liga de alumínio para 
eletroduto de Ø2" PÇ                      180,00                        15,85                        46,27 62,12                       11.181,60                          180,00                     180,00                    OK! -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              11.181,60R$                     -R$                              -R$                              11.181,60R$                   

20.1.5 Eletroduto flexivel corrugado em 
PEAD Ø2" M                      120,00                        31,70                        19,02 50,72                       6.086,40                            120,00                     120,00                    OK! -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              6.086,40R$                      -R$                              -R$                              6.086,40R$                     

20.1.6 Caixa subterrânea de entrada 
telefônica tipo R2, comprimento CJ                          3,00                      177,88                      487,78 665,66                     1.996,98                            3,00                         3,00                         OK! -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              1.996,98R$                      -R$                              -R$                              1.996,98R$                     

20.1.7 Verba disponível para eventuais. 
Conjunto para fixação, suportes, VB                          1,00                   5.282,65                  10.249,39 15.532,04                15.532,04                          1,00                         1,00                         OK! -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              15.532,04R$                     -R$                              -R$                              15.532,04R$                   

20.2 CABEAMENTO -                        -                        -                        -                          

20.2.1 CABO FIBRA OPTICA DE VIDRO 
STANDARD GP(50/125) um (MEDIR M                   1.900,00                        39,62                          9,90 49,52                       94.088,00                          1.900,00                  1.900,00                 OK! -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              94.088,00R$                     -R$                              -R$                              94.088,00R$                   

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  MÃO DE OBRA 
(R$)

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$) TC 01 TC 02 TC 03 TC 04 TC 05 TC 06 TC 07 TC 08 SL 01 SL 02 TOTAL TC

21 INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE 
SEGURANÇA ELÉTRICO

-                        -                        -                        2.963.240,00        2.937.480,00        1.882.880,00       1.857.130,00      812.820,00      812.820,00      6.942.690,00        6.942.690,00        25.151.750,00        

21.1 INFRAESTRUTURA -                        -                        -                        

21.1.1 Caixa redonda de ligação, em liga 
de alumínio silício para instalação PÇ                          6,00                        26,41                        38,93 65,34                       392,04                               0,71                         0,70                        0,45                        0,44                      0,19                    0,19                    1,66                         1,66                         6,00                         OK! 46,19R$                      45,79R$                         29,35R$                        28,95R$                        12,67R$                         12,67R$                         108,22R$                        108,22R$                         -R$                              -R$                              392,04R$                        

21.1.2 Chapa de aço galvanizado a fogo 
100x100x10mm PÇ                        40,00                        26,41                        34,99 61,40                       2.456,00                            4,71                         4,67                        2,99                        2,95                      1,29                    1,29                    11,04                       11,04                       40,00                       OK! 289,35R$                    286,84R$                       183,86R$                       181,34R$                      79,37R$                         79,37R$                         677,93R$                        677,93R$                         -R$                              -R$                              2.456,00R$                     

21.1.3 Condulete liga de alumínio para 
eletroduto de Ø3/4" PÇ                      180,00                        15,85                        30,17 46,02                       8.283,60                            21,21                       21,02                       13,47                      13,29                     5,82                    5,82                    49,69                       49,69                       180,00                    OK! 975,93R$                    967,44R$                       620,12R$                       611,64R$                      267,70R$                       267,70R$                       2.286,54R$                      2.286,54R$                      -R$                              -R$                              8.283,60R$                     

21.1.4 Eletroduto em aço galvanizado a 
fogo, pesado, rosca BSP conforme PÇ                      550,00                        39,62                        27,44 67,06                       36.883,00                          64,80                       64,23                       41,17                      40,61                     17,77                  17,77                  151,82                     151,82                     550,00                    OK! 4.345,35R$                 4.307,58R$                    2.761,09R$                    2.723,33R$                   1.191,93R$                    1.191,93R$                    10.180,89R$                    10.180,89R$                     -R$                              -R$                              36.883,00R$                   

21.1.5 Eletroduto metalico flexivel ø3/4" 
c/ revestimento PVC. M                        60,00                        15,85                        22,02 37,87                       2.272,20                            7,07                         7,01                        4,49                        4,43                      1,94                    1,94                    16,56                       16,56                       60,00                       OK! 267,70R$                    265,37R$                       170,10R$                       167,77R$                      73,43R$                         73,43R$                         627,20R$                        627,20R$                         -R$                              -R$                              2.272,20R$                     

21.1.6 Kit para solda exotérmica, 
contendo: Molde, Pó para solda, VB                        50,00                        26,41                      307,89 334,30                     16.715,00                          5,89                         5,84                        3,74                        3,69                      1,62                    1,62                    13,80                       13,80                       50,00                       OK! 1.969,27R$                 1.952,15R$                    1.251,30R$                    1.234,19R$                   540,17R$                       540,17R$                       4.613,88R$                      4.613,88R$                      -R$                              -R$                              16.715,00R$                   

21.1.7 Luva GF para eletroduto  Ø3/4" 
NBR 5598 PÇ                      550,00                        15,85                        10,25 26,10                       14.355,00                          64,80                       64,23                       41,17                      40,61                     17,77                  17,77                  151,82                     151,82                     550,00                    OK! 1.691,23R$                 1.676,52R$                    1.074,63R$                    1.059,93R$                   463,91R$                       463,91R$                       3.962,44R$                      3.962,44R$                      -R$                              -R$                              14.355,00R$                   

21.1.8 Pasta anti-oxidante, tubo com 
500g. PÇ                        15,00                          5,28                        90,26 95,54                       1.433,10                            1,77                         1,75                        1,12                        1,11                      0,48                    0,48                    4,14                         4,14                         15,00                       OK! 168,84R$                    167,37R$                       107,28R$                       105,82R$                      46,31R$                         46,31R$                         395,58R$                        395,58R$                         -R$                              -R$                              1.433,10R$                     

21.1.9 Pasta para vedação, tubo com 
500g. PÇ                        15,00                          5,28                        61,73 67,01                       1.005,15                            1,77                         1,75                        1,12                        1,11                      0,48                    0,48                    4,14                         4,14                         15,00                       OK! 118,42R$                    117,39R$                       75,25R$                        74,22R$                        32,48R$                         32,48R$                         277,45R$                        277,45R$                         -R$                              -R$                              1.005,15R$                     

21.1.10 Solda elétrica entre a ferragem das 
estacas, blocos baldrames, vigas e CJ                          3,00                      203,89                      727,56 931,45                     2.794,35                            0,35                         0,35                        0,22                        0,22                      0,10                    0,10                    0,83                         0,83                         3,00                         OK! 329,21R$                    326,35R$                       209,19R$                       206,33R$                      90,30R$                         90,30R$                         771,33R$                        771,33R$                         -R$                              -R$                              2.794,35R$                     

21.1.11 Terminal de captação aéreo, base 
horizontal em alumínio PÇ                      130,00                        10,57                        22,70 33,27                       4.325,10                            15,32                       15,18                       9,73                        9,60                      4,20                    4,20                    35,88                       35,88                       130,00                    OK! 509,56R$                    505,13R$                       323,78R$                       319,35R$                      139,77R$                       139,77R$                       1.193,87R$                      1.193,87R$                      -R$                              -R$                              4.325,10R$                     

21.1.12 Barra chata em alumínio 
7/8"x1/8"x3m. PÇ                        40,00                        10,57                        73,01 83,58                       3.343,20                            4,71                         4,67                        2,99                        2,95                      1,29                    1,29                    11,04                       11,04                       40,00                       OK! 393,88R$                    390,45R$                       250,27R$                       246,85R$                      108,04R$                       108,04R$                       922,83R$                        922,83R$                         -R$                              -R$                              3.343,20R$                     

21.1.13 Verba disponível para eventuais. 
Conjunto para fixação, suportes, VB                          1,00                   5.282,65                  15.056,89 20.339,54                20.339,54                          0,12                         0,12                        0,07                        0,07                      0,03                    0,03                    0,28                         0,28                         1,00                         OK! 2.396,29R$                 2.375,46R$                    1.522,63R$                    1.501,81R$                   657,31R$                       657,31R$                       5.614,37R$                      5.614,37R$                      -R$                              -R$                              20.339,54R$                   

21.1.14 Verba disponível para eventuais. 
Conjunto para fixação, suportes, VB                          1,00                   5.282,65                  15.056,89 20.339,54                20.339,54                          0,12                         0,12                        0,07                        0,07                      0,03                    0,03                    0,28                         0,28                         1,00                         OK! 2.396,29R$                 2.375,46R$                    1.522,63R$                    1.501,81R$                   657,31R$                       657,31R$                       5.614,37R$                      5.614,37R$                      -R$                              -R$                              20.339,54R$                   

21.2 EQUIPAMENTOS -                        -                        -                        

21.2.1 Acionador manual endereável, IP-
67. PÇ                        32,00                      105,65                      909,75 1.015,40                  32.492,80                          3,77                         3,74                        2,40                        2,36                      1,03                    1,03                    8,83                         8,83                         32,00                       OK! 3.828,12R$                 3.794,84R$                    2.432,44R$                    2.399,17R$                   1.050,06R$                    1.050,06R$                    8.969,06R$                      8.969,06R$                      -R$                              -R$                              32.492,80R$                   

21.2.2 Avisador sonoro e visual 
endereçável, IP-67. PÇ                        16,00                      105,65                      821,20 926,85                     14.829,60                          1,89                         1,87                        1,20                        1,18                      0,52                    0,52                    4,42                         4,42                         16,00                       OK! 1.747,14R$                 1.731,95R$                    1.110,16R$                    1.094,97R$                   479,24R$                       479,24R$                       4.093,45R$                      4.093,45R$                      -R$                              -R$                              14.829,60R$                   

21.2.3 Avisador sonoro endereçável, IP-
67. PÇ                          2,00                      105,65                      745,74 851,39                     1.702,78                            0,24                         0,23                        0,15                        0,15                      0,06                    0,06                    0,55                         0,55                         2,00                         OK! 200,61R$                    198,87R$                       127,47R$                       125,73R$                      55,03R$                         55,03R$                         470,02R$                        470,02R$                         -R$                              -R$                              1.702,78R$                     

21.2.4 Central de alarme de incêndio para 
um laço classe B endereçável. PÇ                          1,00                  15.847,95                  31.025,22 46.873,17                46.873,17                          0,12                         0,12                        0,07                        0,07                      0,03                    0,03                    0,28                         0,28                         1,00                         OK! 5.522,34R$                 5.474,33R$                    3.508,96R$                    3.460,97R$                   1.514,78R$                    1.514,78R$                    12.938,50R$                    12.938,50R$                     -R$                              -R$                              46.873,17R$                   

21.2.5 Detector Termovelocimétrico e 
Temperatura fixa (57ºC), c/ PÇ                          6,00                      105,65                      340,80 446,45                     2.678,70                            0,71                         0,70                        0,45                        0,44                      0,19                    0,19                    1,66                         1,66                         6,00                         OK! 315,59R$                    312,85R$                       200,53R$                       197,79R$                      86,57R$                         86,57R$                         739,41R$                        739,41R$                         -R$                              -R$                              2.678,70R$                     

21.3 CABEAMENTO -                        -                        -                        

21.3.1 Cabo multipolar 300V em cobre 
eletrolítico, têmpera mole, nu, M                   2.000,00                        15,85                          5,10 20,95                       41.900,00                          235,63                     233,58                     149,72                    147,67                   64,63                  64,63                  552,06                     552,06                     2.000,00                 OK! 4.936,43R$                 4.893,51R$                    3.136,67R$                    3.093,77R$                   1.354,07R$                    1.354,07R$                    11.565,74R$                    11.565,74R$                     -R$                              -R$                              41.900,00R$                   

21.3.2 Cabo multipolar 300V em cobre 
eletrolítico, têmpera mole, nu, M                   1.250,00                        15,85                          7,49 23,34                       29.175,00                          147,27                     145,99                     93,58                      92,30                     40,40                  40,40                  345,04                     345,04                     1.250,00                 OK! 3.437,24R$                 3.407,36R$                    2.184,06R$                    2.154,19R$                   942,84R$                       942,84R$                       8.053,24R$                      8.053,24R$                      -R$                              -R$                              29.175,00R$                   

21.3.3 Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de 
cobre nu, têmpera mole, M                      110,00                        26,41                        16,18 42,59                       4.684,90                            12,96                       12,85                       8,23                        8,12                      3,55                    3,55                    30,36                       30,36                       110,00                    OK! 551,95R$                    547,15R$                       350,72R$                       345,92R$                      151,40R$                       151,40R$                       1.293,18R$                      1.293,18R$                      -R$                              -R$                              4.684,90R$                     

21.3.4 Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de 
cobre nu, têmpera mole, M                        40,00                        26,41                        22,01 48,42                       1.936,80                            4,71                         4,67                        2,99                        2,95                      1,29                    1,29                    11,04                       11,04                       40,00                       OK! 228,18R$                    226,20R$                       144,99R$                       143,01R$                      62,59R$                         62,59R$                         534,62R$                        534,62R$                         -R$                              -R$                              1.936,80R$                     

21.4 TESTE -                        -                        -                        

21.4.1 Comissionamento incluindo neste, 
Teste, treinamento e entrega de VB                          1,00                  14.108,47                             -   14.108,47                14.108,47                          0,12                         0,12                        0,07                        0,07                      0,03                    0,03                    0,28                         0,28                         1,00                         OK! 1.662,18R$                 1.647,73R$                    1.056,17R$                    1.041,73R$                   455,94R$                       455,94R$                       3.894,39R$                      3.894,39R$                      -R$                              -R$                              14.108,47R$                   

21.4.2 Medição sistema de aterramento 
do SPDA, com fornecimento de VB                          1,00                  30.736,92                             -   30.736,92                30.736,92                          0,12                         0,12                        0,07                        0,07                      0,03                    0,03                    0,28                         0,28                         1,00                         OK! 3.621,25R$                 3.589,77R$                    2.300,99R$                    2.269,52R$                   993,31R$                       993,31R$                       8.484,38R$                      8.484,38R$                      -R$                              -R$                              30.736,92R$                   
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  MÃO DE OBRA 
(R$)

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$) TC 01 TC 02 TC 03 TC 04 TC 05 TC 06 TC 07 TC 08 SL 01 SL 02 TOTAL TC

22 INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE 
AUTOMAÇÃO

-                        -                        -                        2.963.240,00        2.937.480,00        1.882.880,00       1.857.130,00      812.820,00      812.820,00      6.942.690,00        6.942.690,00        25.151.750,00        

22.1 INFRAESTRUTURA -                        -                        -                        

22.1.1 Condulete liga de alumínio para 
eletroduto de Ø2" PÇ                      100,00 15,85                       46,27                       62,12                       6.212,00                            11,78                       11,68                       7,49                        7,38                      3,23                    3,23                    27,60                       27,60                       100,00                    OK! 731,86R$                    725,50R$                       465,04R$                       458,68R$                      200,75R$                       200,75R$                       1.714,71R$                      1.714,71R$                      -R$                              -R$                              6.212,00R$                     

22.1.2 Eletroduto em aço galvanizado a 
fogo, pesado, rosca BSP conforme PÇ                      123,00 39,62                       85,62                       125,24                     15.404,52                          14,49                       14,37                       9,21                        9,08                      3,97                    3,97                    33,95                       33,95                       123,00                    OK! 1.814,88R$                 1.799,10R$                    1.153,19R$                    1.137,42R$                   497,82R$                       497,82R$                       4.252,14R$                      4.252,14R$                      -R$                              -R$                              15.404,52R$                   

22.1.3 Luva GF para eletroduto  Ø2" rosca 
BSP conforme NBR 5598. PÇ                      123,00 15,85                       23,82                       39,67                       4.879,41                            14,49                       14,37                       9,21                        9,08                      3,97                    3,97                    33,95                       33,95                       123,00                    OK! 574,87R$                    569,87R$                       365,28R$                       360,28R$                      157,69R$                       157,69R$                       1.346,87R$                      1.346,87R$                      -R$                              -R$                              4.879,41R$                     

22.1.4 Verba disponível para eventuais. 
Conjunto para fixação, suportes, VB                          1,00 5.282,65                  10.249,39                15.532,04                15.532,04                          0,12                         0,12                        0,07                        0,07                      0,03                    0,03                    0,28                         0,28                         1,00                         OK! 1.829,90R$                 1.813,99R$                    1.162,74R$                    1.146,84R$                   501,94R$                       501,94R$                       4.287,34R$                      4.287,34R$                      -R$                              -R$                              15.532,04R$                   

22.2 EQUIPAMENTO -                        -                        -                        

22.2.1 Painel elétrico para automação 
+QG1 conforme projeto de CJ                          1,00 39.619,89                725.486,75               765.106,64               765.106,64                         0,12                         0,12                        0,07                        0,07                      0,03                    0,03                    0,28                         0,28                         1,00                         OK! 90.140,63R$               89.357,02R$                  57.276,49R$                  56.493,19R$                  24.725,67R$                  24.725,67R$                  211.193,98R$                  211.193,98R$                   -R$                              -R$                              765.106,64R$                

22.2.2 Painel elétrico para automação 
+QG2 conforme projeto de CJ                          1,00 40.148,15                10.249,39                50.397,54                50.397,54                          0,12                         0,12                        0,07                        0,07                      0,03                    0,03                    0,28                         0,28                         1,00                         OK! 5.937,56R$                 5.885,94R$                    3.772,80R$                    3.721,20R$                   1.628,68R$                    1.628,68R$                    13.911,34R$                    13.911,34R$                     -R$                              -R$                              50.397,54R$                   

22.2.3 Painel elétrico para estação remota 
BX1 conforme projeto de CJ                          1,00 11.621,83                78.179,10                89.800,93                89.800,93                          0,12                         0,12                        0,07                        0,07                      0,03                    0,03                    0,28                         0,28                         1,00                         OK! 10.579,85R$               10.487,88R$                  6.722,57R$                    6.630,63R$                   2.902,06R$                    2.902,06R$                    24.787,94R$                    24.787,94R$                     -R$                              -R$                              89.800,93R$                   

22.2.4 Painel elétrico para estação remota 
BX2 conforme projeto de CJ                          1,00 5.282,65                  18.672,07                23.954,72                23.954,72                          0,12                         0,12                        0,07                        0,07                      0,03                    0,03                    0,28                         0,28                         1,00                         OK! 2.822,21R$                 2.797,68R$                    1.793,27R$                    1.768,74R$                   774,14R$                       774,14R$                       6.612,27R$                      6.612,27R$                      -R$                              -R$                              23.954,72R$                   

22.2.5 Painel elétrico para estação remota 
BX3 conforme projeto de CJ                          1,00 18.489,28                107.558,81               126.048,09               126.048,09                         0,12                         0,12                        0,07                        0,07                      0,03                    0,03                    0,28                         0,28                         1,00                         OK! 14.850,29R$               14.721,19R$                  9.436,06R$                    9.307,01R$                   4.073,45R$                    4.073,45R$                    34.793,32R$                    34.793,32R$                     -R$                              -R$                              126.048,09R$                

22.2.6 Painel elétrico para estação remota 
BX4 conforme projeto de CJ                          1,00 18.489,28                85.206,32                103.695,60               103.695,60                         0,12                         0,12                        0,07                        0,07                      0,03                    0,03                    0,28                         0,28                         1,00                         OK! 12.216,84R$               12.110,64R$                  7.762,74R$                    7.656,57R$                   3.351,09R$                    3.351,09R$                    28.623,31R$                    28.623,31R$                     -R$                              -R$                              103.695,60R$                

22.2.7 Painel elétrico para estação remota 
BX5 conforme projeto de CJ                          1,00 8.452,24                  20.163,68                28.615,92                28.615,92                          0,12                         0,12                        0,07                        0,07                      0,03                    0,03                    0,28                         0,28                         1,00                         OK! 3.371,37R$                 3.342,06R$                    2.142,21R$                    2.112,91R$                   924,77R$                       924,77R$                       7.898,91R$                      7.898,91R$                      -R$                              -R$                              28.615,92R$                   

22.2.8 Painel elétrico para estação remota 
BX6 conforme projeto de CJ                          1,00 13.734,89                49.142,59                62.877,48                62.877,48                          0,12                         0,12                        0,07                        0,07                      0,03                    0,03                    0,28                         0,28                         1,00                         OK! 7.407,88R$                 7.343,48R$                    4.707,06R$                    4.642,69R$                   2.031,99R$                    2.031,99R$                    17.356,20R$                    17.356,20R$                     -R$                              -R$                              62.877,48R$                   

22.2.9 Verba disponível para 
desenvolvimento do sistema VB                          1,00 157.557,43               -                          157.557,43               157.557,43                         0,12                         0,12                        0,07                        0,07                      0,03                    0,03                    0,28                         0,28                         1,00                         OK! 18.562,54R$               18.401,18R$                  11.794,87R$                  11.633,57R$                  5.091,73R$                    5.091,73R$                    43.490,91R$                    43.490,91R$                     -R$                              -R$                              157.557,43R$                

22.3 CABEAMENTO -                        -                        -                        

22.3.1 Cabo de cobre multiplexado de 
sinal blindado com trança, bitola M                   1.800,00 26,41                       45,34                       71,75                       129.150,00                         212,07                     210,22                     134,75                    132,91                   58,17                  58,17                  496,86                     496,86                     1.800,00                 OK! 15.215,74R$               15.083,47R$                  9.668,27R$                    9.536,05R$                   4.173,69R$                    4.173,69R$                    35.649,54R$                    35.649,54R$                     -R$                              -R$                              129.150,00R$                

22.3.2 Cabo de cobre multiplexado de 
sinal blindado com trança, bitola M                      160,00 39,62                       12,30                       51,92                       8.307,20                            18,85                       18,69                       11,98                      11,81                     5,17                    5,17                    44,17                       44,17                       160,00                    OK! 978,71R$                    970,20R$                       621,88R$                       613,38R$                      268,46R$                       268,46R$                       2.293,05R$                      2.293,05R$                      -R$                              -R$                              8.307,20R$                     

22.3.3 Cabo de cobre multiplexado de 
sinal blindado com trança, bitola M                      560,00 39,62                       6,28                        45,90                       25.704,00                          65,98                       65,40                       41,92                      41,35                     18,10                  18,10                  154,58                     154,58                     560,00                    OK! 3.028,30R$                 3.001,98R$                    1.924,22R$                    1.897,91R$                   830,67R$                       830,67R$                       7.095,13R$                      7.095,13R$                      -R$                              -R$                              25.704,00R$                   

22.3.4 Cabo de cobre multiplexado 
encordoamento classe 5, isolação M                      160,00 39,62                       2,94                        42,56                       6.809,60                            18,85                       18,69                       11,98                      11,81                     5,17                    5,17                    44,17                       44,17                       160,00                    OK! 802,27R$                    795,30R$                       509,77R$                       502,80R$                      220,06R$                       220,06R$                       1.879,67R$                      1.879,67R$                      -R$                              -R$                              6.809,60R$                     

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  MÃO DE OBRA 
(R$)

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$) TC 01 TC 02 TC 03 TC 04 TC 05 TC 06 TC 07 TC 08 SL 01 SL 02 TOTAL

23 EQUIPAMENTOS MECÂNICOS -                        -                        -                        

23.1 Balança de Fluxo -                        -                        -                        1.882.880,00       1.857.130,00      3.740.010,00          

23.1.1 Balança de fluxo para 2500 t/h de 
produtos granulados/secos de μ = pç                          2,00 -                          887.500,00               887.500,00               1.775.000,00                      1,00                        1,00                      2,00                         OK! -R$                         -R$                            887.500,00R$                887.500,00R$                -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              1.775.000,00R$             

23.1.2 Montagem e supervisão vb                          2,00 -                          76.800,00                76.800,00                153.600,00                         1,00                        1,00                      2,00                         OK! -R$                         -R$                            76.800,00R$                  76.800,00R$                  -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              153.600,00R$                

23.1.3 Start up e comissionamento vb                          2,00 -                          11.000,00                11.000,00                22.000,00                          1,00                        1,00                      2,00                         OK! -R$                         -R$                            11.000,00R$                  11.000,00R$                  -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              22.000,00R$                   

23.1.4 Dispositivo de içamento de pesos 
padrão semi - automático vb                          2,00 -                          84.500,00                84.500,00                169.000,00                         1,00                        1,00                      2,00                         OK! -R$                         -R$                            84.500,00R$                  84.500,00R$                  -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              169.000,00R$                

23.1.5 Pesos padrão, sendo quatro 
unidades de 2500kg vb                          2,00 -                          215.000,00               215.000,00               430.000,00                         1,00                        1,00                      2,00                         OK! -R$                         -R$                            215.000,00R$                215.000,00R$                -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              430.000,00R$                

23.2 Correias Transportadoras -                        -                        -                        Distribuição 2.963.240,00        2.937.480,00        1.882.880,00       1.857.130,00      812.820,00      812.820,00      6.942.690,00        6.942.690,00        25.151.750,00        

23.2.1 TC-01 - Correia Transportadora 
2000 t/h - Comprimento 35,50m + pç                          1,00 -                          2.963.240,00            2.963.240,00            2.963.240,00                  4,04% 1,00                         1,00                         OK! 2.963.240,00R$           -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              2.963.240,00R$             

23.2.2 TC-02 - Correia Transportadora 
2000 t/h - Comprimento 35,50m + pç                          1,00 -                          2.937.480,00            2.937.480,00            2.937.480,00                  4,01% 1,00                        1,00                         OK! -R$                         2.937.480,00R$              -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              2.937.480,00R$             

23.2.3 TC-03 - Correia Transportadora 
2000 t/h - Comprimento 79,00m pç                          1,00 -                          1.882.880,00            1.882.880,00            1.882.880,00                  2,57% 1,00                        1,00                         OK! -R$                         -R$                            1.882.880,00R$              -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              1.882.880,00R$             

23.2.4 TC-04 - Correia Transportadora 
2000 t/h - Comprimento 76,00m pç                          1,00 -                          1.857.130,00            1.857.130,00            1.857.130,00                  2,53% 1,00                      1,00                         OK! -R$                         -R$                            -R$                            1.857.130,00R$             -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              1.857.130,00R$             

23.2.5 TC-05 - Correia Transportadora 
2000 t/h - Comprimento 19,50m pç                          1,00 -                          812.820,00               812.820,00               812.820,00                     1,11% 1,00                    1,00                         OK! -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           812.820,00R$                 -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              812.820,00R$                

23.2.6 TC-06 - Correia Transportadora 
2000 t/h - Comprimento 19,50m pç                          1,00 -                          812.820,00               812.820,00               812.820,00                     1,11% 1,00                    1,00                         OK! -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            812.820,00R$                 -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              812.820,00R$                

23.2.7 TC-07 - Correia Transportadora 
2000 t/h - Comprimento 253,00m - pç                          1,00 -                          6.942.690,00            6.942.690,00            6.942.690,00                  9,47% 1,00                         1,00                         OK! -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            6.942.690,00R$               -R$                              -R$                              -R$                              6.942.690,00R$             

23.2.8 TC-08 - Correia Transportadora 
2000 t/h - Comprimento 253,00m - pç                          1,00 -                          6.942.690,00            6.942.690,00            6.942.690,00                  9,47% 1,00                         1,00                         OK! -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              6.942.690,00R$                -R$                              -R$                              6.942.690,00R$             

23.3 Carregadores de navios -                        -                        -                        Distribuição 24.065.800,00        24.065.800,00        48.131.600,00        

23.3.1 SPL-01 - Shiploader 2000 t/h - 
Lança Giratória (02 movimentos) pç                          1,00 -                          24.065.800,00          24.065.800,00          24.065.800,00                32,84% 1,00                           1,00                         OK! -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              24.065.800,00R$              -R$                              24.065.800,00R$           

23.3.2 SPL-02 - Shiploader 2000 t/h - 
Lança Giratória (02 movimentos) pç                          1,00 -                          24.065.800,00          24.065.800,00          24.065.800,00                32,84% 1,00                           1,00                         OK! -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              24.065.800,00R$              24.065.800,00R$           

23.4 Sistema de Aspiração de Pó -                        -                        -                        Distribuição 2.963.240,00        2.937.480,00        1.882.880,00       1.857.130,00      812.820,00      812.820,00      6.942.690,00        6.942.690,00        25.151.750,00        

23.4.1 Sistema de aspiração de pó FC-01 pç                          1,00 -                          24.550,00                24.550,00                24.550,00                          1,00                         1,00                         OK! 24.550,00R$               -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              24.550,00R$                   

23.4.2 Sistema de aspiração de pó FC-02 pç                          1,00 -                          24.550,00                24.550,00                24.550,00                          1,00                        1,00                         OK! -R$                         24.550,00R$                  -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              24.550,00R$                   

23.4.3 Sistema de aspiração de pó FC-03 pç                          1,00 -                          95.440,00                95.440,00                95.440,00                          1,00                        1,00                         OK! -R$                         -R$                            95.440,00R$                  -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              95.440,00R$                   

23.4.4 Sistema de aspiração de pó FC-04 pç                          1,00 -                          95.440,00                95.440,00                95.440,00                          1,00                      1,00                         OK! -R$                         -R$                            -R$                            95.440,00R$                  -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              95.440,00R$                   

23.4.5 Sistema de aspiração de pó FC-05 pç                          1,00 -                          95.440,00                95.440,00                95.440,00                          1,00                    1,00                         OK! -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           95.440,00R$                  -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              95.440,00R$                   

23.4.6 Sistema de aspiração de pó FC-06 pç                          1,00 -                          95.440,00                95.440,00                95.440,00                          1,00                    1,00                         OK! -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            95.440,00R$                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              95.440,00R$                   

23.4.7 Sistema de aspiração de pó FC-07 pç                          1,00 -                          71.790,00                71.790,00                71.790,00                          1,00                         1,00                         OK! -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            71.790,00R$                    -R$                              -R$                              -R$                              71.790,00R$                   

23.4.8 Sistema de aspiração de pó FC-08 pç                          1,00 -                          71.790,00                71.790,00                71.790,00                          1,00                         1,00                         OK! -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              71.790,00R$                     -R$                              -R$                              71.790,00R$                   

23.5 Acessórios -                        -                        -                        Distribuição 2.963.240,00        2.937.480,00        1.882.880,00       812.820,00      6.942.690,00        24.065.800,00        24.065.800,00        63.670.710,00        

23.5.1 SM-01 - Separador Magnético 2000 
t/h pç                          1,00 -                          150.000,00               150.000,00               150.000,00                         1,00                         1,00                         OK! 150.000,00R$              -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              150.000,00R$                

23.5.2 SM-02 - Separador Magnético 2000 
t/h pç                          1,00 -                          150.000,00               150.000,00               150.000,00                         1,00                        1,00                         OK! -R$                         150.000,00R$                 -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              150.000,00R$                

23.5.3 Talha de Corrente Elétrica Cap. 
2000kg pç                          4,00 -                          27.580,00                27.580,00                110.320,00                         1,00                         1,00                        1,00                    1,00                         4,00                         OK! 27.580,00R$               -R$                            27.580,00R$                  -R$                           27.580,00R$                  -R$                            27.580,00R$                    -R$                              -R$                              -R$                              110.320,00R$                

23.5.4 Batentes compatíveis com os 
shiploaders a serem definidos pelo pç                          4,00 -                          5.000,00                  5.000,00                  20.000,00                          2,00                           2,00                           4,00                         OK! -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              10.000,00R$                     10.000,00R$                     20.000,00R$                   

23.5.5 Insertos metálicos destinados ao 
ponto de ancoragem dos pç                          8,00 -                          6.500,00                  6.500,00                  52.000,00                          4,00                           4,00                           8,00                         OK! -R$                         -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              26.000,00R$                     26.000,00R$                     52.000,00R$                   

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  MÃO DE OBRA 
(R$)

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$) TC 01 TC 02 TC 03 TC 04 TC 05 TC 06 TC 07 TC 08 SL 01 SL 02 TOTAL TC

25 REDE DE AR COMPRIMIDO -                        -                        -                        Distribuição 2.937.480,00        2.937.480,00          

25.1 Tubos -                        -                        -                        

25.1.1 Tubo AÇO CARBONO 
GALVANIZADO com costura, m                        48,00                        97,38                        64,92 162,30                     7.790,40                            48,00                       48,00                       OK! -R$                         7.790,40R$                    -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              7.790,40R$                     

25.1.2 Tubo AÇO CARBONO 
GALVANIZADO com costura, m                        18,00                        63,30                        42,20 105,50                     1.899,00                            18,00                       18,00                       OK! -R$                         1.899,00R$                    -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              1.899,00R$                     

25.1.3 Tubo AÇO CARBONO 
GALVANIZADO com costura, m                      534,00                        45,78                        30,52 76,30                       40.744,20                          534,00                     534,00                    OK! -R$                         40.744,20R$                  -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              40.744,20R$                   

25.1.4 Tubo AÇO CARBONO 
GALVANIZADO com costura, m                        24,00                        30,18                        20,12 50,30                       1.207,20                            24,00                       24,00                       OK! -R$                         1.207,20R$                    -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              1.207,20R$                     

25.1.5 Tubo AÇO CARBONO 
GALVANIZADO com costura, m                        42,00                        16,92                        11,52 28,44                       1.194,48                            42,00                       42,00                       OK! -R$                         1.194,48R$                    -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              1.194,48R$                     

25.2 Conexões -                        -                        -                        

25.2.1 Cotovelo de Ferro Maleável GAV, 
ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, pç                        13,00                      100,02                        66,67 166,69                     2.166,97                            13,00                       13,00                       OK! -R$                         2.166,97R$                    -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              2.166,97R$                     

25.2.2 Cotovelo de Ferro Maleável GAV, 
ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, pç                        10,00                        38,40                        25,54 63,94                       639,40                               10,00                       10,00                       OK! -R$                         639,40R$                       -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              639,40R$                        

25.2.3 Cotovelo de Ferro Maleável GAV, 
ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, pç                        20,00                        24,18                        16,12 40,30                       806,00                               20,00                       20,00                       OK! -R$                         806,00R$                       -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              806,00R$                        

25.2.4 Cotovelo de Ferro Maleável GAV, 
ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, pç                        15,00                        10,80                          7,20 18,00                       270,00                               15,00                       15,00                       OK! -R$                         270,00R$                       -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              270,00R$                        

25.2.5 Cotovelo de Ferro Maleável GAV, 
ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, pç                        60,00                          4,74                          3,14 7,88                        472,80                               60,00                       60,00                       OK! -R$                         472,80R$                       -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              472,80R$                        

25.2.6 Te Ferro Maleável GAV, ASTM A-
197, # 150, Rosca BSP, conforme pç                          6,00                      116,40                        77,41 193,81                     1.162,86                            6,00                        6,00                         OK! -R$                         1.162,86R$                    -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              1.162,86R$                     

25.2.7 Te Ferro Maleável GAV, ASTM A-
197, # 150, Rosca BSP, conforme pç                          5,00                        30,72                        20,45 51,17                       255,85                               5,00                        5,00                         OK! -R$                         255,85R$                       -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              255,85R$                        

25.2.8 Te Ferro Maleável GAV, ASTM A-
197, # 150, Rosca BSP, conforme pç                          2,00                        23,81                        14,72 38,53                       77,06                                 2,00                        2,00                         OK! -R$                         77,06R$                         -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              77,06R$                          

25.2.9 Te de Redução em Ferro Maleável 
GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca pç                          2,00                      116,10                        77,41 193,51                     387,02                               2,00                        2,00                         OK! -R$                         387,02R$                       -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              387,02R$                        

25.2.10 Te de Redução em Ferro Maleável 
GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca pç                          1,00                        55,44                        36,95 92,39                       92,39                                 1,00                        1,00                         OK! -R$                         92,39R$                         -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              92,39R$                          

25.2.11 Te de Redução em Ferro Maleável 
GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca pç                        10,00                        33,48                        22,31 55,79                       557,90                               10,00                       10,00                       OK! -R$                         557,90R$                       -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              557,90R$                        

25.2.12 Te de Redução em Ferro Maleável 
GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca pç                        18,00                        33,48                        22,31 55,79                       1.004,22                            18,00                       18,00                       OK! -R$                         1.004,22R$                    -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              1.004,22R$                     

25.2.13 Te de Redução em Ferro Maleável 
GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca pç                          5,00                        17,22                        11,48 28,70                       143,50                               5,00                        5,00                         OK! -R$                         143,50R$                       -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              143,50R$                        

25.2.14 Bucha de Redução Ferro Maleável 
GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca pç                          2,00                        80,16                        53,45 133,61                     267,22                               2,00                        2,00                         OK! -R$                         267,22R$                       -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              267,22R$                        

25.2.15 Bucha de Redução Ferro Maleável 
GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca pç                          2,00                        49,64                        34,03 83,67                       167,34                               2,00                        2,00                         OK! -R$                         167,34R$                       -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              167,34R$                        

25.2.16 Bucha de Redução Ferro Maleável 
GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca pç                          2,00                        44,28                        29,51 73,79                       147,58                               2,00                        2,00                         OK! -R$                         147,58R$                       -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              147,58R$                        

25.2.17 Bucha de Redução Ferro Maleável 
GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca pç                          1,00                        19,80                        13,20 33,00                       33,00                                 1,00                        1,00                         OK! -R$                         33,00R$                         -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              33,00R$                          

25.2.18 União Fêmea Ferro Maleável GAV, 
ASTM A-197, assento em bronze, # pç                          2,00                      305,40                      203,60 509,00                     1.018,00                            2,00                        2,00                         OK! -R$                         1.018,00R$                    -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              1.018,00R$                     

25.2.19 União Fêmea Ferro Maleável GAV, 
ASTM A-197, assento em bronze, # pç                          2,00                      180,65                      127,01 307,66                     615,32                               2,00                        2,00                         OK! -R$                         615,32R$                       -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              615,32R$                        

25.2.20 União Fêmea Ferro Maleável GAV, 
ASTM A-197, assento em bronze, # pç                        55,00                        99,12                        66,06 165,18                     9.084,90                            55,00                       55,00                       OK! -R$                         9.084,90R$                    -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              9.084,90R$                     

25.2.21 União Fêmea Ferro Maleável GAV, 
ASTM A-197, assento em bronze, # pç                          2,00                        51,90                        34,61 86,51                       173,02                               2,00                        2,00                         OK! -R$                         173,02R$                       -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              173,02R$                        

25.2.22 União Fêmea Ferro Maleável GAV, 
ASTM A-197, assento em bronze, # pç                        20,00                        42,60                        28,42 71,02                       1.420,40                            20,00                       20,00                       OK! -R$                         1.420,40R$                    -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              1.420,40R$                     

25.2.23 Niple Duplo Ferro Maleável GAV, 
ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, pç                        10,00                        58,68                        39,06 97,74                       977,40                               10,00                       10,00                       OK! -R$                         977,40R$                       -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              977,40R$                        

25.2.24 Niple Duplo Ferro Maleável GAV, 
ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, pç                          3,00                        28,56                        19,04 47,60                       142,80                               3,00                        3,00                         OK! -R$                         142,80R$                       -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              142,80R$                        

25.2.25 Niple Duplo Ferro Maleável GAV, 
ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, pç                        15,00                        14,40                          9,64 24,04                       360,60                               15,00                       15,00                       OK! -R$                         360,60R$                       -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              360,60R$                        

25.2.26 Niple Duplo Ferro Maleável GAV, 
ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, pç                        35,00                          8,40                          5,57 13,97                       488,95                               35,00                       35,00                       OK! -R$                         488,95R$                       -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              488,95R$                        

25.2.27 Niple Duplo Ferro Maleável GAV, 
ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, pç                        70,00                          3,48                          2,33 5,81                        406,70                               70,00                       70,00                       OK! -R$                         406,70R$                       -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              406,70R$                        

25.2.28 Luva de Ferro Maleável GAV, ASTM 
A-197, # 150, Rosca BSP, conforme pç                          4,00                        63,00                        42,00 105,00                     420,00                               4,00                        4,00                         OK! -R$                         420,00R$                       -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              420,00R$                        

25.2.29 Luva de Ferro Maleável GAV, ASTM 
A-197, # 150, Rosca BSP, conforme pç                          2,00                        26,82                        17,88 44,70                       89,40                                 2,00                        2,00                         OK! -R$                         89,40R$                         -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              89,40R$                          

25.2.30 Luva de Ferro Maleável GAV, ASTM 
A-197, # 150, Rosca BSP, conforme pç                        25,00                        17,82                        11,86 29,68                       742,00                               25,00                       25,00                       OK! -R$                         742,00R$                       -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              742,00R$                        

25.2.31 Luva de Ferro Maleável GAV, ASTM 
A-197, # 150, Rosca BSP, conforme pç                          2,00                        12,17                          7,90 20,07                       40,14                                 2,00                        2,00                         OK! -R$                         40,14R$                         -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              40,14R$                          

25.2.32 Luva de Ferro Maleável GAV, ASTM 
A-197, # 150, Rosca BSP, conforme pç                          2,00                          5,95                          3,90 9,85                        19,70                                 2,00                        2,00                         OK! -R$                         19,70R$                         -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              19,70R$                          

25.2.33 Cap Ferro Maleável GAV, ASTM A-
197, # 150, Rosca BSP, conforme pç                          3,00                        45,00                        30,00 75,00                       225,00                               3,00                        3,00                         OK! -R$                         225,00R$                       -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              225,00R$                        
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25.2.34 Cap Ferro Maleável GAV, ASTM A-
197, # 150, Rosca BSP, conforme pç                          7,00                        13,98                          9,32 23,30                       163,10                               7,00                        7,00                         OK! -R$                         163,10R$                       -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              163,10R$                        

25.2.35 Cap Ferro Maleável GAV, ASTM A-
197, # 150, Rosca BSP, conforme pç                          2,00                        10,40                          5,26 15,66                       31,32                                 2,00                        2,00                         OK! -R$                         31,32R$                         -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              31,32R$                          

25.2.36 Flange Cego de aço carbono 
forjado ASTM A-105, construção pç                          1,00                        90,00                        60,00 150,00                     150,00                               1,00                        1,00                         OK! -R$                         150,00R$                       -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              150,00R$                        

25.2.37 Flange Roscado de aço carbono 
forjado ASTM A-105, construção pç                          2,00                      200,28                      133,51 333,79                     667,58                               2,00                        2,00                         OK! -R$                         667,58R$                       -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              667,58R$                        

25.2.38 Flange Roscado de aço carbono 
forjado ASTM A-105, construção pç                          4,00                      108,00                        72,00 180,00                     720,00                               4,00                        4,00                         OK! -R$                         720,00R$                       -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              720,00R$                        

25.2.39 Flange Roscado de aço carbono 
forjado ASTM A-105, construção pç                          2,00                        63,00                        42,00 105,00                     210,00                               2,00                        2,00                         OK! -R$                         210,00R$                       -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              210,00R$                        

25.2.40 Junta de papelão hidráulico 
universal de fibra sintética com pç                          2,00                        21,96                        14,64 36,60                       73,20                                 2,00                        2,00                         OK! -R$                         73,20R$                         -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              73,20R$                          

25.2.41 Junta de papelão hidráulico 
universal de fibra sintética com pç                          4,00                        12,60                          8,40 21,00                       84,00                                 4,00                        4,00                         OK! -R$                         84,00R$                         -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              84,00R$                          

25.2.42 Junta de papelão hidráulico 
universal de fibra sintética com pç                          2,00                          7,20                          4,80 12,00                       24,00                                 2,00                        2,00                         OK! -R$                         24,00R$                         -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              24,00R$                          

25.2.43 Parafuso tipo estojo em aço 
carbono ASTM A-307, galvanizado, pç                        28,00                        21,60                        14,40 36,00                       1.008,00                            28,00                       28,00                       OK! -R$                         1.008,00R$                    -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              1.008,00R$                     

25.2.44 Parafuso tipo estojo em aço 
carbono ASTM A-307, galvanizado, pç                          8,00                        18,00                        12,00 30,00                       240,00                               8,00                        8,00                         OK! -R$                         240,00R$                       -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              240,00R$                        

25.2.45 Engate Rápido para ar comprimido 
soquete rosca macho - 1/2" pç                        18,00                        24,84                        16,56 41,40                       745,20                               18,00                       18,00                       OK! -R$                         745,20R$                       -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              745,20R$                        

25.2.46 Meia luva em aço carbono forjado 
ASTM A-105, classe 3000 lbs., com pç                          3,00                          5,40                          3,60 9,00                        27,00                                 3,00                        3,00                         OK! -R$                         27,00R$                         -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              27,00R$                          

25.3 Válvulas -                        -                        -                        

25.3.1 Válvula de esfera passagem plena 
tri-partida, corpo / extremidades pç                          2,00                      326,16                   1.630,81 1.956,97                  3.913,94                            2,00                        2,00                         OK! -R$                         3.913,94R$                    -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              3.913,94R$                     

25.3.2 Válvula de esfera passagem plena 
tri-partida, corpo / extremidades pç                          1,00                      173,76                      868,80 1.042,56                  1.042,56                            1,00                        1,00                         OK! -R$                         1.042,56R$                    -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              1.042,56R$                     

25.3.3 Válvula de esfera passagem plena 
bi-partida, corpo em aço carbono pç                          5,00                      106,64                      533,19 639,83                     3.199,15                            5,00                        5,00                         OK! -R$                         3.199,15R$                    -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              3.199,15R$                     

25.3.4 Válvula de esfera passagem plena 
tri-partida, corpo em aço carbono pç                          2,00                        37,59                      187,97 225,56                     451,12                               2,00                        2,00                         OK! -R$                         451,12R$                       -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              451,12R$                        

25.3.5 Válvula de esfera passagem plena 
tri-partida, corpo em aço carbono pç                          3,00                        30,72                      153,62 184,34                     553,02                               3,00                        3,00                         OK! -R$                         553,02R$                       -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              553,02R$                        

25.3.6 Válvula de esfera passagem plena 
tri-partida, corpo em aço carbono pç                          8,00                          6,92                        34,60 41,52                       332,16                               8,00                        8,00                         OK! -R$                         332,16R$                       -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              332,16R$                        

25.3.7 Válvula de esfera passagem plena 
monobloco, corpo / extremidades pç                        24,00                          2,72                        13,62 16,34                       392,16                               24,00                       24,00                       OK! -R$                         392,16R$                       -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              392,16R$                        

25.3.8 Separador de umidade vertical em 
aço carbono, extremidade com pç                          7,00                      274,08                   1.370,41 1.644,49                  11.511,43                          7,00                        7,00                         OK! -R$                         11.511,43R$                  -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              11.511,43R$                   

25.3.9 Purgador para purga de linha em 
rede de ar comprimido, corpo em pç                          7,00                        64,63                      323,14 387,77                     2.714,39                            7,00                        7,00                         OK! -R$                         2.714,39R$                    -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              2.714,39R$                     

25.3.10 Filtro tipo "Y", corpo aço carbono, 
tela aço inox AISI 304, passagem pç                          7,00                          6,16                        30,79 36,95                       258,65                               7,00                        7,00                         OK! -R$                         258,65R$                       -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              258,65R$                        

25.4 Equipamentos -                        -                        -                        -                          

25.4.1 Compressor parafuso com 
velocidade fixa e secador pç                          2,00                  22.728,09                113.640,43 136.368,52               272.737,04                         2,00                        2,00                         OK! -R$                         272.737,04R$                 -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              272.737,04R$                

25.4.2 Pós-filtro coalescente. Coalescente; 
Vazão nominal: 13.73 m3/min (485 pç                          2,00                   1.032,00                   5.160,02 6.192,02                  12.384,04                          2,00                        2,00                         OK! -R$                         12.384,04R$                  -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              12.384,04R$                   

25.4.3 Reservatório (vaso de pressão) 
para 2 m3 (2000 litros). Pressão pç                          1,00                   3.036,01                  15.180,06 18.216,07                18.216,07                          1,00                        1,00                         OK! -R$                         18.216,07R$                  -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              18.216,07R$                   

25.4.4 Válvula De Segurança VS 50 ALLS, 
3/4” x 3/4” Sem Alavanca; Entrada: pç                          1,00                      108,00                      540,00 648,00                     648,00                               1,00                        1,00                         OK! -R$                         648,00R$                       -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              648,00R$                        

25.4.5 Manômetro Tipo Bourdon, Visor de 
4”, Escala 0 a 10 kgf/cm², Pressão pç                          1,00                      108,00                      540,00 648,00                     648,00                               1,00                        1,00                         OK! -R$                         648,00R$                       -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              648,00R$                        

25.4.6 Separador de Água e Óleo. Vazão: 
Suporta até 19,1 m3/m (674 pcm); pç                          1,00                   1.320,01                   6.600,03 7.920,04                  7.920,04                            1,00                        1,00                         OK! -R$                         7.920,04R$                    -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              7.920,04R$                     

25.4.7 Dreno de condensado eletrônico. 
Controle por Nível Eletrônico; pç                          1,00                      504,00                   2.520,01 3.024,01                  3.024,01                            1,00                        1,00                         OK! -R$                         3.024,01R$                    -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              3.024,01R$                     

25.4.8 Distribuidor de Ar Comprimido em 
Aço Carbono DIN2440, Diâmetro pç                          1,00                      264,00                   1.320,01 1.584,01                  1.584,01                            1,00                        1,00                         OK! -R$                         1.584,01R$                    -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              1.584,01R$                     

25.5 Suportes -                        -                        -                        -                          

25.5.1 Suportes vb                          1,00                   5.400,02                   4.200,02 9.600,04                  9.600,04                            1,00                        1,00                         OK! -R$                         9.600,04R$                    -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              9.600,04R$                     

25.6 Omissos -                        -                        -                        -                          

25.6.1 Material de consumo vb                          1,00                             -                     3.600,01 3.600,01                  3.600,01                            1,00                        1,00                         OK! -R$                         3.600,01R$                    -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              3.600,01R$                     

25.6.2 Despesas diversas - deslocamento, 
refeição, alojamento, container, vb                          1,00                             -                    24.000,09 24.000,09                24.000,09                          1,00                        1,00                         OK! -R$                         24.000,09R$                  -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              24.000,09R$                   

25.6.3 Teste vb                          1,00                             -                     2.400,01 2.400,01                  2.400,01                            1,00                        1,00                         OK! -R$                         2.400,01R$                    -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              2.400,01R$                     

25.6.4 1 diária de Munck vb                          1,00                             -                     1.440,01 1.440,01                  1.440,01                            1,00                        1,00                         OK! -R$                         1.440,01R$                    -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              1.440,01R$                     

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  MÃO DE OBRA 
(R$)

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$) TC 01 TC 02 TC 03 TC 04 TC 05 TC 06 TC 07 TC 08 SL 01 SL 02 TOTAL TC

26 VENTILAÇÃO DAS 
SUBESTAÇÃO 01 E 02

-                        -                        -                        Distribuição 2.963.240,00        6.942.690,00        9.905.930,00          

26.1 EXAUSTÃO / EQUIPAMENTOS -                        -                        -                        

26.1.1 Gabinete de Ventilação em 
alumínio rechapeado, ventilador pç                          5,00 720,00                     9.420,04                  10.140,04                50.700,20                          2,00                         3,00                         5,00                         OK! 20.280,08R$               -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            30.420,12R$                    -R$                              -R$                              -R$                              50.700,20R$                   

26.2 INFRAESTRUTURA -                        -                        -                        

26.2.1 Chapa de aço galvanizado bitola 
conforme NBR 16401 kg                        70,00 30,00                       14,40                       44,40                       3.108,00                            28,00                       42,00                       70,00                       OK! 1.243,20R$                 -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            1.864,80R$                      -R$                              -R$                              -R$                              3.108,00R$                     

26.3 QUADRO ELÉTRICO -                        -                        -                        

26.3.1 Quadro elétrico para motor de 3,0 
cv, com disjuntor motor, contactor, cj                          5,00 180,00                     300,00                     480,00                     2.400,00                            2,00                         3,00                         5,00                         OK! 960,00R$                    -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            1.440,00R$                      -R$                              -R$                              -R$                              2.400,00R$                     

26.4 ELÉTRICA -                        -                        -                        

26.4.1 Cabo múltiplo 5 x #2,5mm² m                        60,00 2,40                        14,88                       17,28                       1.036,80                            24,00                       36,00                       60,00                       OK! 414,72R$                    -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            622,08R$                        -R$                              -R$                              -R$                              1.036,80R$                     

26.4.1 Eletroduto metálico Ø 1" m                        60,00 60,00                       42,65                       102,65                     6.159,00                            24,00                       36,00                       60,00                       OK! 2.463,60R$                 -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            3.695,40R$                      -R$                              -R$                              -R$                              6.159,00R$                     

26.5 SUPORTES -                        -                        -                        

26.5.1 Içamento de equipamentos, 
Transporte, outros vb                          1,00 960,00                     9.000,03                  9.960,03                  9.960,03                            0,40                         0,60                         1,00                         OK! 3.984,01R$                 -R$                            -R$                            -R$                           -R$                            -R$                            5.976,02R$                      -R$                              -R$                              -R$                              9.960,03R$                     

0 0 0 Distribuição 2.963.240,00        2.937.480,00        1.882.880,00       1.857.130,00      812.820,00      812.820,00      6.942.690,00        6.942.690,00        24.065.800,00        24.065.800,00        73.283.350,00        

27 DESMONTAGEM DE CORREIAS, 
BALANÇAS, TORRES DE 

vb 1,00                       -                        4.100.000,00        4.100.000,00        4.100.000,00                  0,04                         0,04                        0,03                        0,03                      0,01                    0,01                    0,09                         0,09                         0,33                           0,33                           1,00                         OK! 165.785,05R$              164.343,85R$                 105.341,91R$                103.901,27R$                45.475,02R$                  45.475,02R$                  388.424,23R$                  388.424,23R$                   1.346.414,70R$                1.346.414,70R$                4.100.000,00R$             

113.092.000,67R$         7.577.177,76R$      7.358.327,29R$         5.704.823,21R$         5.618.341,24R$        1.230.846,53R$         1.203.266,53R$         17.353.919,06R$        16.148.869,64R$         25.448.214,70R$         25.448.214,70R$         113.092.000,67R$         

VENTILAÇÃO
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  MÃO DE OBRA (R$)
MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS 
(R$)

UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

9 GALERIAS PARA TC-01 / TC-02 / TC-03 / TC-04 / TC-07 / TC-08 -                     -                              -                           

9.1 PERFIS METÁLICOS -                     -                              -                           

9.1.1 W 200x26,6  kg 36.530,00           13,80                         15,36                       29,16                       1.065.214,80                      

9.1.2 W 200x31,3  kg 3.660,00            13,80                         15,36                       29,16                       106.725,60                         

9.1.3 W 250x44,8  kg 79.700,00           13,80                         15,36                       29,16                       2.324.052,00                      

9.1.4 W 310x44,5  kg 2.270,00            13,80                         15,36                       29,16                       66.193,20                           

9.1.5 W 360x44  kg 11.040,00           13,80                         15,36                       29,16                       321.926,40                         

9.1.6 W 360x64  kg 248.320,00         13,80                         15,36                       29,16                       7.241.011,20                      

9.1.7 W 460x89  kg 49.200,00           13,80                         15,36                       29,16                       1.434.672,00                      

9.1.8 W 460x89 (com abas laterais)  kg 12.120,00           13,80                         15,36                       29,16                       353.419,20                         

9.1.9 CS 450x209  kg 15.900,00           13,80                         15,36                       29,16                       463.644,00                         

9.1.10 CS 400x248  kg 71.670,00           13,80                         15,36                       29,16                       2.089.897,20                      

9.1.11 CVS 400x152  kg 8.800,00            13,80                         15,36                       29,16                       256.608,00                         

9.1.12 U laminado 3" - 1ª alma  kg 3.110,00            13,80                         15,36                       29,16                       90.687,60                           

9.1.13 Cantoneira laminada - L 2 1/2" x 3/16"  kg 3.800,00            13,80                         15,36                       29,16                       110.808,00                         

9.1.14 Cantoneira laminada - L 3" x 1/4"  kg 16.640,00           13,80                         15,36                       29,16                       485.222,40                         

9.1.15 Cantoneira laminada - L 3" x 5/16"  kg 3.800,00            13,80                         15,36                       29,16                       110.808,00                         

9.1.16 Cantoneira laminada - L 4" x 3/8"  kg 47.140,00           13,80                         15,36                       29,16                       1.374.602,40                      

9.1.17 Perfil dobrado - U 75x40x2,00  kg 15.500,00           13,80                         15,36                       29,16                       451.980,00                         

9.1.18 Tb f 1 1/2" x 2,25  kg 11.210,00           13,80                         15,36                       29,16                       326.883,60                         

9.1.19 Chapas e barras redondas  kg 51.232,80           13,80                         15,36                       29,16                       1.493.948,45                      

9.1.20 Grade de piso - Gradetec ou similar - (degrais e patamares) - GP 70x302 - 
malha 35x70xh=30 - resistência : sobrecarga de 266 kg/m²  kg 21.120,00           13,80                         33,96                       47,76                       1.008.691,20                      

9.2 TELHAS E ACESSÓRIOS -                     -                              -                           

9.2.1

Telha de cobertura e fechamento - trapezoidal - LR40 - cor natural - em 
alumínio 0,6mm - recobrimento duplo (2 1/2" trapézios) - incluindo 
acessórios de fixação (parafusos autoperfurante - traxx - acabamento 
climaseal), acessórios de vedação e mão de obra de instalação

 m² 4.310,00            30,00                         45,60                       75,60                       325.836,00                         

9.2.2
Telha translúscida de policarbonato - trapezoidal - 2mm - incluindo 
acessórios de fixação (parafusos autoperfurantes - traxx - acabamento 
climaseal), acessórios de vedação e mão de obra de instalação

 m² 400,00               30,00                         88,32                       118,32                     47.328,00                           

9.2.3 Tapa onda inferior - no padrão das telhas de cobertura e fechamento  m 2.850,00            6,96                           13,80                       20,76                       59.166,00                           

9.2.4 Bandeja em alumínio, espessura 1mm - prever suportes a cada 600mm  m² 2.730,00            21,60                         30,00                       51,60                       140.868,00                         

18 SERVIÇOS INICIAIS PARA SISTEMA ELÉTRICO -                     -                              -                           

18.1 Canteiro de Obras GL                    1,00 24.254,30                   54.932,32                 79.186,62                 79.186,62                           

18.2 Mobilização de Pessoas e de Equipamentos GL                    1,00 336.876,60                 131.532,50               468.409,10               468.409,10                         

18.3 Gerenciamento de Obra (TRANSFERIDO PARA TUCUMANN) GL                    1,00 740.038,23                 133.258,91               873.297,14               873.297,14                         

19 INSTALAÇÕES DO SISTEMA ELÉTRICAS -                     -                              -                           

19.1 INFRAESTRUTURA -                     -                              -                           

19.1.1 Barramento de cobre Eletrolítico secção 1/2"x1/8", na cor verde. Com 
isolador para fixar na alvenaria. M                 110,00                           26,41                          9,76 36,17                       3.978,70                            

19.1.2 Barramento de cobre para equipontencialização (BEP). Dim. 
1000x100x10mm com suportes para fixação em parede. CJ                    1,00                         316,96                    1.622,61 1.939,57                  1.939,57                            

19.1.3 Barramento de cobre para equipontencialização (BEP). Dim. 
600x100x10mm com suportes para fixação em parede. CJ                    1,00                         211,31                      985,38 1.196,69                  1.196,69                            

19.1.4 Caixa de alvenaria dim. 30x30x40cm, com tampa em concreto e alça 
retrátil, para inspeção do nível de aterramento. CJ                    1,00                         252,41                        80,83 333,24                     333,24                               

19.1.5 Caixa de passagem em alumínio para dados e voz. Dim. 284x284x116mm. PÇ                    4,00                           31,70                      182,81 214,51                     858,04                               

19.1.6 Caixa de passagem em alvenaria 80x80x80cm com tampa em ferro 
fundido. Padrão Copel. CJ                    3,00                         346,71                      755,29 1.102,00                  3.306,00                            

19.1.7 Caixa de passagem metálica para Média Tensão fixada, em  parede ou laje. 
Dimensão mínima 600x600x300mm. (COM TAMPA). CJ                  25,00                         105,65                    3.300,50 3.406,15                  85.153,75                           

19.1.8 Condulete liga de alumínio Ø2 1/2", modelos diversos. PÇ                  17,00                           26,41                        54,44 80,85                       1.374,45                            

19.1.9 Condulete liga de alumínio Ø3", modelos diversos. PÇ                    7,00                           26,41                        96,54 122,95                     860,65                               

19.1.10 Condulete liga de alumínio para eletroduto de Ø1.1/2" PÇ                 630,00                           15,85                        39,42 55,27                       34.820,10                           

19.1.11 Tampa para eletrocalha em aço GF, chapa #16BWG dim 100x3000mm PÇ                    3,00                           15,85                        71,46 87,31                       261,93                               

19.1.12 Cotovelo reto  90° para leito com raio seccionado, #14BWG GF Dim. 
300x100mm PÇ                    9,00                           26,41                        82,78 109,19                     982,71                               

19.1.13 Cruzeta em concreto vibrado 90x90x2000mm. Padrão Copel. PÇ                    4,00                         105,65                      134,84 240,49                     961,96                               

19.1.14 Curva  PVC Rígido 90° rosqueável Ø6” PÇ                    1,00                           15,85                        67,76 83,61                       83,61                                 

19.1.15 Luva GF para eletroduto  Ø3" rosca BSP conforme NBR 5598. PÇ                  15,00                           15,85                        45,86 61,71                       925,65                               

19.1.16 Curva GF para eletroduto  Ø4" rosca BSP conforme NBR 5598. PÇ                  10,00                           15,85                      239,82 255,67                     2.556,70                            

19.1.17 Curva horizontal  90° para leito com raio seccionado, #14BWG GF Dim. 
300x100mm PÇ                  16,00                           26,41                        82,74 109,15                     1.746,40                            
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19.1.18 Curva horizontal 90° com raio seccionado, #16BWG GF Dim. 100x100mm PÇ                    3,00                           15,85                        30,54 46,39                       139,17                               

19.1.19 Curva vertical  de inversão 90° para leito com raio seccionado, #14BWG 
GF Dim. 300x100mm PÇ                    1,00                           26,41                        78,98 105,39                     105,39                               

19.1.20 Curva vertical  externa 90° para leito com raio seccionado, #14BWG GF 
Dim. 300x100mm PÇ                  12,00                           26,41                        75,42 101,83                     1.221,96                            

19.1.21 Curva vertical  interna 90° com raio seccionado para leito, #14BWG GF 
Dim. 100x100mm pç                    1,00                           26,41                        66,49 92,90                       92,90                                 

19.1.22 Cruzeta reta para leito, galvanizada a fogo, chapa #14BWG, 
Dim.:300x100mm pç                    1,00                           26,41                      216,29 242,70                     242,70                               

19.1.23 Prensa cabos em aço tamanhos diversos. M                 320,00                            5,28                        34,93 40,21                       12.867,20                           

19.1.24 Eletrocalha em aço GF, chapa #16BWG Dim:100x100x3000mm. PÇ                  16,00                           42,26                        85,02 127,28                     2.036,48                            

19.1.25 Eletroduto em aço galvanizado a fogo, pesado, rosca BSP conforme NBR 
5598.   Ø1 1/2"x3000mm PÇ                 955,00                           39,62                        69,97 109,59                     104.658,45                         

19.1.26 Eletroduto em aço galvanizado a fogo, pesado, rosca BSP conforme NBR 
5598.   Ø3"x3000mm. PÇ                  15,00                           39,62                      297,99 337,61                     5.064,15                            

19.1.27 Eletroduto em aço galvanizado a fogo, pesado, rosca BSP conforme NBR 
5598.   Ø2.1/2"x3000mm. (MEDIR IN LOCO). PÇ                 325,00                           26,41                      125,33 151,74                     49.315,50                           

19.1.28 Eletroduto em aço galvanizado a fogo, pesado, rosca BSP conforme NBR 
5598.   Ø4"x3000mm. PÇ                  58,00                           39,62                      335,10 374,72                     21.733,76                           

19.1.29 Eletroduto flexivel corrugado em PEAD Ø2" M                 110,00                           31,70                        19,02 50,72                       5.579,20                            

19.1.30 Eletroduto flexivel corrugado em PEAD Ø6" M                 120,00                           31,70                        32,16 63,86                       7.663,20                            

19.1.31 Eletroduto PVC Rígido. Ø3/4”x3m . PÇ                    3,00                           15,85                        11,46 27,31                       81,93                                 

19.1.32 Eletroduto PVC Rígido. Ø6”x6m . PÇ                    1,00                           52,83                      105,73 158,56                     158,56                               

19.1.33

Haste de aterramento prolongável (rosqueada) nas dimensões 
5/8”x2400mm com núcleo de aço carbono, revestimento de cobre  
letrolítico de no mínimo 250 micrometros (processo de eletrodeposição 
anódica), com no mínimo 95% de pureza e sem traços de zinco. Com luva.

CJ                  17,00                           26,41                        74,82 101,23                     1.720,91                            

19.1.34 Junção direita 90° com raio seccionado para leito, #14BWG GF Dim. 
300x100mm PÇ                    2,00                           26,41                      134,66 161,07                     322,14                               

19.1.35 Junção esqueda 90° com raio seccionado para leito, #14BWG GF Dim. 
300x100mm PÇ                    1,00                           26,41                      113,44 139,85                     139,85                               

19.1.36 Junção Interna "I", chapa #16BWG Dim:38x38mm. PÇ                  18,00                           15,85                        12,18 28,03                       504,54                               

19.1.37 Junção Interna "L", chapa #16BWG Dim:38x38mm. PÇ                    8,00                           15,85                        13,50 29,35                       234,80                               

19.1.38 Junção Interna "T", chapa #16BWG Dim:38x38mm. PÇ                    3,00                           15,85                        14,81 30,66                       91,98                                 

19.1.39 Junção tipo simples para leito, chapa #14BWG GF PÇ                 458,00                           10,57                          1,90 12,47                       5.711,26                            

19.1.40 Leito para cabos metálico chapa #14BWG, Dim:200x100x3000mm. pç                  12,00                           26,41                      134,93 161,34                     1.936,08                            

19.1.41 Leito para cabos, #14BWG Dim:300x100x3000mm PÇ                 520,00                           52,83                      157,70 210,53                     109.475,60                         

19.1.42 Luva  PVC Rígido roscável Ø3/4” PÇ                    3,00                           13,21                          4,14 17,35                       52,05                                 

19.1.43 Luva  PVC Rígido roscável Ø6” PÇ                    2,00                           15,85                        38,57 54,42                       108,84                               

19.1.44 Luva GF para eletroduto  Ø1 1/2" NBR 5598 PÇ                 880,00                           15,85                        18,34 34,19                       30.087,20                           

19.1.45 Junção articulada para leito, chapa #14BWG GF PÇ                    4,00                           15,85                      118,13 133,98                     535,92                               

19.1.46 Luva GF para eletroduto  Ø2.1/2" NBR 5598. PÇ                  18,00                           26,41                        30,53 56,94                       1.024,92                            

19.1.47 Luva GF para eletroduto  Ø4" rosca BSP conforme NBR 5598. PÇ                  58,00                           15,85                        56,68 72,53                       4.206,74                            

19.1.48 Perfilado metálico aço GF, chapa #16BWG Dim:38x38x6000mm PÇ                  18,00                           26,41                        66,85 93,26                       1.678,68                            

19.1.49 Redução esquerda para leito 300/200mm chapa 14BWG. PÇ                    6,00                           26,41                      110,60 137,01                     822,06                               

19.1.50 Tampa para eletrocalha metálica perfurada, chapa #16BWG, galvanizada a 
fogo, dimensão  100x3000mm.  (MEDIR IN LOCO) pç                  10,00                           26,41                        19,78 46,19                       461,90                               

19.1.51 Te horizontal  90° para leito com raio seccionado, #14BWG GF Dim. 
300x100mm PÇ                    5,00                           26,41                      114,89 141,30                     706,50                               

19.1.52 Tê vertical de descida com raio seccionado, #16BWG GF Dim. 100x100mm PÇ                    2,00                           15,85                        70,49 86,34                       172,68                               

19.1.53 Te vertical de descida lateral para leito com raio seccionado, #14BWG GF 
Dim. 300x100mm PÇ                    8,00                           26,41                      151,02 177,43                     1.419,44                            

19.1.54 Te vertical de descida para leito com raio seccionado, #14BWG GF Dim. 
300x100mm PÇ                    1,00                           26,41                      142,38 168,79                     168,79                               

19.1.55 Eletroduto em aço galvanizado a fogo, pesado, rosca BSP conforme NBR 
5598.   Ø6"x3000mm. PÇ                  70,00                           39,62                      552,91 592,53                     41.477,10                           

19.1.56 Curva GF para eletroduto  Ø6" rosca BSP conforme NBR 5598. PÇ                    8,00                           15,85                      395,70 411,55                     3.292,40                            

19.1.57 Luva GF para eletroduto  Ø6" rosca BSP conforme NBR 5598. PÇ                  70,00                           15,85                        93,52 109,37                     7.655,90                            

19.1.58

Verba disponível para eventuais. Conjunto para fixação, suportes, 
emendas, luvas, junções, equipamentos e acessórios para a instalação da 
tubulação, conforme as especificações de projeto, Fita isolante, soldas, 
terminais de uma ou duas compressões, identificadores de cabos, 
plaquetas de identificação de caixas, acessórios de instalações diversos e 
eventual mão de obra.

VB                    1,00                    31.695,91                346.116,51 377.812,42               377.812,42                         

19.2 EQUIPAMENTOS -                     -                              -                           

19.2.1
Bloco autônomo de sobrepor para balizamento "SAÍDA" , sistema não 
permanente, luminária em LED, autonomia superior à 1 hora. Bateria 
selada 1,2Vx1.200mAh de Níquel-Cádmio (livre de manutenção).

CJ                  33,00                            5,28                      115,62 120,90                     3.989,70                            

19.2.2
Bloco autônomo sistema não permanente com lâmpada 2xPL-9W(600lm). 
Autonomia superior a uma hora. Tensão 220/110V. Bateria selada 6Vx7Ah 
ou Níquel-Cádmio 3,6Vx4Ah (livre de manutenção).

CJ                 205,00                            5,28                        58,56 63,84                       13.087,20                           

19.2.3 Chave fusível 15kV - 300A CJ                    3,00                           52,83                        63,32 116,15                     348,45                               

19.2.4 Extintor de incêndio de 6Kg gás carbônico (CO2) com suporte para parede 
e placa de identificação. CJ                    1,00                           26,41                      698,76 725,17                     725,17                               

19.2.5 Interruptor 10A-240V, à prova d'água, linha aquatica. teclas paralelo com 
espelho para condulete, teclas conforme projeto. CJ                  40,00                           36,98                        21,86 58,84                       2.353,60                            

19.2.6 Isolador de pino em porcelana para rede aérea 15kV. CJ                    3,00                           15,85                        25,66 41,51                       124,53                               

19.2.7 Isolador de suspensão (ancoragem) em polímero 34kv. padrão Copel. CJ                    3,00                           52,83                      101,06 153,89                     461,67                               

19.2.8 Isolador roldana para neutro contínuo com suporte para poste. CJ                    1,00                           26,41                        15,16 41,57                       41,57                                 

19.2.9
Luminária a prova de tempo e gases, em liga de alumínio, globo de vidro 
borosilicato, tipo plafonier. Com lâmpada fluorescente compacta 27W, 
1700lm.

PÇ                  42,00                         105,65                      255,05 360,70                     15.149,40                           

19.2.10
Luminária Hermética de sobrepor, corpo em policarbonato, com duas 
lâmpadas T5 de 28W 220Vca (5800lm das lâmpadas e 5400lm da 
luminária). Com reator eletrônico. 

PÇ                 290,00                         158,48                      214,26 372,74                     108.094,60                         

19.2.11
Luminária Hermética de sobrepor, corpo em policarbonato, com duas 
lâmpadas T5 de 54W 220Vca (10000lm das lâmpadas e 7100lm da 
luminária). Com reator eletrônico. 

CJ                  33,00                         158,48                      219,18 377,66                     12.462,78                           
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19.2.12 Painel Elétrico de Média Tensão CMT-02. Painel Compacto SM6, tensão 
nominal 15kV. (1xGAM2/2xDM1-AC). PÇ                    1,00                      1.320,66                246.449,81 247.770,47               247.770,47                         

19.2.13 Painel Elétrico de Média Tensão CMT-01. Painel Compacto SM6, tensão 
nominal 15kV. (1xGAM2/1xDM1-DC/1xGBM/2xDM1-AC). PÇ                    1,00                      1.320,66                440.750,55 442.071,21               442.071,21                         

19.2.14 Pára-Raio aterrado 15kV para sistema 13,8kV, 10kA, com desligador 
automático ZnO. Padrão Copel. CJ                    3,00                         158,48                      237,86 396,34                     1.189,02                            

19.2.15 Placa de Advertência 280x140mm "PERIGO ALTA TENSÃO" em fundo 
amarelo  e caracteres pretos. PÇ                  14,00                           26,41                        90,24 116,65                     1.633,10                            

19.2.16 Placa de Advertência 280x140mm "PERIGO EQUIPAMENTO ELÉTRICO - 
SOMENTE PESSOAL AUTORIZADO". PÇ                  14,00                           26,41                        90,24 116,65                     1.633,10                            

19.2.17 Ponto para tomada 2P+T 20A-250V padrão brasileiro com espelho para 
perfilado. CJ                  12,00                           10,57                        15,42 25,99                       311,88                               

19.2.18 Poste em concreto armado circular 12/600daN- fincado Padrão Copel PÇ                    1,00                         127,62                    1.659,91 1.787,53                  1.787,53                            

19.2.19 Quadro de distribuição de força, comando e instrumentação (QGBT-01). 
Conforme diagrama Unifilar de Baixa Tensão. CJ                    1,00                      7.554,19                169.354,11 176.908,30               176.908,30                         

19.2.20 Quadro de distribuição de força, comando e instrumentação (QGBT-02). 
Conforme diagrama Unifilar de Baixa Tensão. CJ                    1,00                    10.037,04                198.704,73 208.741,77               208.741,77                         

19.2.21 Quadro de distribuição de força, comando e instrumentação (QGBT-03). 
Conforme diagrama Unifilar de Baixa Tensão. CJ                    1,00                    10.037,04                186.956,46 196.993,50               196.993,50                         

19.2.22 Quadro de distribuição de luz 01 (QDL-01) Conforme Diagrama Unifilar. CJ                    4,00                         316,96                    6.882,69 7.199,65                  28.798,60                           

19.2.23 Quadro de tomadas com 1 tomada trifásica 32A-380V (3F+N+T), 1 tomada 
trifásica 16A-380V (3F+N+T) e 2 tomada monofásica 20A-220V (2P+T) . CJ                  28,00                         211,31                    1.895,07 2.106,38                  58.978,64                           

19.2.24 Sensor de presença. Grau de proteção IP-54. PÇ                  40,00                         105,65                      102,17 207,82                     8.312,80                            

19.2.25 Tapete de borracha isolação 15kV - 1x1m. PÇ                    5,00                           26,41                      578,40 604,81                     3.024,05                            

19.2.26 Terminação contrátil a frio uso externo (mufla) 15kv, para cabo 120mm². CJ                    4,00                         316,96                      462,87 779,83                     3.119,32                            

19.2.27 Transformador Trifásico - Classe 15kV - À Seco Potência: 1000kVA, Tensão 
do Primário: 13,8kV e Tensão do Secundário: 380/220V - IP23 PÇ                    1,00                      2.113,06                113.329,23 115.442,29               115.442,29                         

19.2.28 Transformador Trifásico - Classe 15kV - À Seco Potência: 1000kVA, Tensão 
do Primário: 13,8kV e Tensão do Secundário: 440/254V - IP23 PÇ                    1,00                      2.113,06                121.585,28 123.698,34               123.698,34                         

19.2.29 Transformador Trifásico - Classe 15kV - À Seco Potência: 750kVA, Tensão 
do Primário: 13,8kV e Tensão do Secundário: 380/220V - IP23 PÇ                    1,00                      1.584,80                  96.125,30 97.710,10                 97.710,10                           

19.2.30 Elo Fusível 100K. Padrão Copel. PÇ                    1,00                           52,83                        39,16 91,99                       91,99                                 

19.2.31 Quadro de distribuição de luz 02 (QDL-02) Conforme Diagrama Unifilar. PÇ                    1,00                         316,96                    6.859,45 7.176,41                  7.176,41                            

19.2.32 Quadro de distribuição de luz 03 (QDL-03) Conforme Diagrama Unifilar. PÇ                    1,00                         316,96                    6.859,45 7.176,41                  7.176,41                            

19.2.33 Quadro de distribuição de luz 04 (QDL-04) Conforme Diagrama Unifilar. PÇ                    1,00                         316,96                    7.139,55 7.456,51                  7.456,51                            

19.3 CABOS -                     -                              -                           

19.3.1

Cabo multipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento 
classe 5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha 
EPR - 90° Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não 
halogenado. Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 
13248 e NBR 13570. Com 3 veios coloridos de #4mm² .

M              1.045,00                           10,57                        54,59 65,16                       68.092,20                           

19.3.2

Cabo multipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento 
classe 5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha 
EPR - 90° Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não 
halogenado. Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 
13248 e NBR 13570. Com 4 veios coloridos de #4mm² .

M              1.400,00                           10,57                        38,98 49,55                       69.370,00                           

19.3.3

Cabo multipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento 
classe 5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha 
EPR - 90° Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não 
halogenado. Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 
13248 e NBR 13570. Com 5 veios coloridos de #16mm² .

M              1.120,00                           10,57                      187,00 197,57                     221.278,40                         

19.3.4

Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento 
classe 5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha 
EPR - 90° Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não 
halogenado. Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 
13248 e NBR 13570. Seção #150mm²  CORES NBR  (MEDIR IN LOCO).

M              6.700,00                           26,41                      284,26 310,67                     2.081.489,00                      

19.3.5

Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento 
classe 5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha 
EPR - 90° Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não 
halogenado. Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 
13248 e NBR 13570. Seção #120mm²  CORES NBR  (MEDIR IN LOCO).

M                 520,00                           26,41                        43,93 70,34                       36.576,80                           

19.3.6

Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento 
classe 5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha 
EPR - 90° Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não 
halogenado. Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 
13248 e NBR 13570. Seção #185mm²  CORES NBR  (MEDIR IN LOCO).

M              3.100,00                           26,41                        61,73 88,14                       273.234,00                         

19.3.7

Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento 
classe 5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha 
EPR - 90° Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não 
halogenado. Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 
13248 e NBR 13570. Seção #240mm²  CORES NBR  (MEDIR IN LOCO).

M              1.400,00                           26,41                        83,34 109,75                     153.650,00                         

19.3.8

Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento 
classe 5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha 
EPR - 90° Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não 
halogenado. Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 
13248 e NBR 13570. Seção #35mm²  CORES NBR  (MEDIR IN LOCO).

M                 200,00                           26,41                        16,18 42,59                       8.518,00                            

19.3.9

Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento 
classe 5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha 
EPR - 90° Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não 
halogenado. Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 
13248 e NBR 13570. Seção #4mm²  CORES NBR  (MEDIR IN LOCO).

M            28.250,00                           26,41                          5,08 31,49                       889.592,50                         

19.3.10

Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento 
classe 5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha 
EPR - 90° Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não 
halogenado. Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 
13248 e NBR 13570. Seção #70mm²  CORES NBR  (MEDIR IN LOCO).

M              1.200,00                           26,41                        26,93 53,34                       64.008,00                           

19.3.11

Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento 
classe 5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha 
EPR - 90° Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não 
halogenado. Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 
13248 e NBR 13570. Seção #16mm²  CORES NBR  (MEDIR IN LOCO).

M                 210,00                           26,41                        12,30 38,71                       8.129,10                            

19.3.12
Cabo unipolar fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 2A. 
Conforme NBR 5410, NBR 6524 e NBR 5111. Seção #35mm²   (MEDIR IN 
LOCO).

M                  35,00                           26,41                        14,89 41,30                       1.445,50                            

19.3.13 Cabo de cobre nu 25mm2 meio-duro (MEDIR IN LOCO). M                  15,00                           10,57                        11,22 21,79                       326,85                               

19.3.14
Cabo unipolar fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 3A. 
Conforme NBR 5410, NBR 6524 e NBR 5111. Seção #120mm²   (MEDIR IN 
LOCO).

M                  36,00                           26,41                        36,13 62,54                       2.251,44                            
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19.3.15 Cabo de cobre extra flexível 25mm2 (MEDIR IN LOCO). M                    5,00                           15,85                        22,85 38,70                       193,50                               

19.3.16

Cabos de Média Tensão em cobre unipolar encordoamento classe 2, 
isolação extrudada com baixa emissão de fumaça, isolamento termofixo 
em EPR, não halogenado conforme NBR 6251. #120mm Isolamento 
8,7/15kV.

M              1.120,00                           39,62                      117,86 157,48                     176.377,60                         

19.3.17

Cabos de Média Tensão em cobre unipolar encordoamento classe 2, 
isolação extrudada com baixa emissão de fumaça, isolamento termofixo 
em EPR, não halogenado conforme NBR 6251. #35mm Isolamento 
8,7/15kV.

M                 850,00                           39,62                        38,53 78,15                       66.427,50                           

19.3.18

Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento 
classe 5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha 
EPR - 90° Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não 
halogenado. Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 
13248 e NBR 13570. Seção #25mm²  CORES NBR  (MEDIR IN LOCO).

M              3.400,00                           26,41                        12,28 38,69                       131.546,00                         

19.3.19 Cabo de cobre nu 50mm2 meio-duro (MEDIR IN LOCO). M                  30,00                           15,85                        21,61 37,46                       1.123,80                            

20 INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO -                     -                              -                           

20.1 INFRAESTRUTURA -                     -                              -                           

20.1.1 Eletroduto em aço galvanizado a fogo, pesado, rosca BSP conforme NBR 
5598.   Ø2"x3000mm. PÇ                 370,00                           39,62                        85,62 125,24                     46.338,80                           

20.1.2 Luva GF para eletroduto  Ø2" rosca BSP conforme NBR 5598. PÇ                 370,00                           15,85                        23,82 39,67                       14.677,90                           

20.1.3 Curva GF para eletroduto  Ø2" rosca BSP conforme NBR 5598. PÇ                  80,00                           15,85                        60,24 76,09                       6.087,20                            

20.1.4 Condulete liga de alumínio para eletroduto de Ø2" PÇ                 180,00                           15,85                        46,27 62,12                       11.181,60                           

20.1.5 Eletroduto flexivel corrugado em PEAD Ø2" M                 120,00                           31,70                        19,02 50,72                       6.086,40                            

20.1.6 Caixa subterrânea de entrada telefônica tipo R2, comprimento 107 cm, 
largura 52 cm, profundidade 50 cm CJ                    3,00                         177,88                      487,78 665,66                     1.996,98                            

20.1.7

Verba disponível para eventuais. Conjunto para fixação, suportes, 
emendas, luvas, junções, equipamentos e acessórios para a instalação da 
tubulação, conforme as especificações de projeto, Fita isolante, soldas, 
terminais de uma ou duas compressões, identificadores de cabos, 
plaquetas de identificação de caixas, acessórios de instalações diversos e 
eventual mão de obra.

VB                    1,00                      5.282,65                  10.249,39 15.532,04                 15.532,04                           

20.2 CABEAMENTO -                     -                              -                           

20.2.1 CABO FIBRA OPTICA DE VIDRO STANDARD GP(50/125) um (MEDIR IN 
LOCO) M              1.900,00                           39,62                          9,90 49,52                       94.088,00                           

21 INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELÉTRICO -                     -                              -                           

21.1 INFRAESTRUTURA -                     -                              -                           

21.1.1 Caixa redonda de ligação, em liga de alumínio silício para instalação de 
Detector Termovelocimétrico e Temperatura fixa. PÇ                    6,00                           26,41                        38,93 65,34                       392,04                               

21.1.2 Chapa de aço galvanizado a fogo 100x100x10mm PÇ                  40,00                           26,41                        34,99 61,40                       2.456,00                            

21.1.3 Condulete liga de alumínio para eletroduto de Ø3/4" PÇ                 180,00                           15,85                        30,17 46,02                       8.283,60                            

21.1.4 Eletroduto em aço galvanizado a fogo, pesado, rosca BSP conforme NBR 
5598.   Ø3/4"x3000mm PÇ                 550,00                           39,62                        27,44 67,06                       36.883,00                           

21.1.5 Eletroduto metalico flexivel ø3/4" c/ revestimento PVC. M                  60,00                           15,85                        22,02 37,87                       2.272,20                            

21.1.6 Kit para solda exotérmica, contendo: Molde, Pó para solda, Disco de 
Retenção, Alicate para cadinho e Palito Ignitor. VB                  50,00                           26,41                      307,89 334,30                     16.715,00                           

21.1.7 Luva GF para eletroduto  Ø3/4" NBR 5598 PÇ                 550,00                           15,85                        10,25 26,10                       14.355,00                           

21.1.8 Pasta anti-oxidante, tubo com 500g. PÇ                  15,00                            5,28                        90,26 95,54                       1.433,10                            

21.1.9 Pasta para vedação, tubo com 500g. PÇ                  15,00                            5,28                        61,73 67,01                       1.005,15                            

21.1.10 Solda elétrica entre a ferragem das estacas, blocos baldrames, vigas e 
pilares. CJ                    3,00                         203,89                      727,56 931,45                     2.794,35                            

21.1.11 Terminal de captação aéreo, base horizontal em alumínio 
7/8”x1/8”x600mm. PÇ                 130,00                           10,57                        22,70 33,27                       4.325,10                            

21.1.12 Barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x3m. PÇ                  40,00                           10,57                        73,01 83,58                       3.343,20                            

21.1.13

Verba disponível para eventuais. Conjunto para fixação, suportes, 
emendas, luvas, junções, equipamentos e acessórios para a instalação, 
conforme as especificações de projeto, soldas, terminais de uma ou duas 
compressões, identificadores de cabos, plaquetas de identificação de 
caixas, acessórios de instalações diversos para o sistema de Alarme de 
Incêndio.

VB                    1,00                      5.282,65                  15.056,89 20.339,54                 20.339,54                           

21.1.14

Verba disponível para eventuais. Conjunto para fixação, suportes, 
emendas, luvas, junções, equipamentos e acessórios para a instalação, 
conforme as especificações de projeto, soldas, terminais de uma ou duas 
compressões, identificadores de cabos, plaquetas de identificação de 
caixas, acessórios de instalações diversos para o sistema de SPDA.

VB                    1,00                      5.282,65                  15.056,89 20.339,54                 20.339,54                           

21.2 EQUIPAMENTOS -                     -                              -                           

21.2.1 Acionador manual endereável, IP-67. PÇ                  32,00                         105,65                      909,75 1.015,40                  32.492,80                           

21.2.2 Avisador sonoro e visual endereçável, IP-67. PÇ                  16,00                         105,65                      821,20 926,85                     14.829,60                           

21.2.3 Avisador sonoro endereçável, IP-67. PÇ                    2,00                         105,65                      745,74 851,39                     1.702,78                            

21.2.4 Central de alarme de incêndio para um laço classe B endereçável. 
Conforme Memorial Descritivo. PÇ                    1,00                    15.847,95                  31.025,22 46.873,17                 46.873,17                           

21.2.5 Detector Termovelocimétrico e Temperatura fixa (57ºC), c/ módulo 
endereçável e base. PÇ                    6,00                         105,65                      340,80 446,45                     2.678,70                            

21.3 CABEAMENTO -                     -                              -                           

21.3.1

Cabo multipolar 300V em cobre eletrolítico, têmpera mole, nu, 
encordoamento classe 2, isolação em PVC/E (105ºC). Blindagem em fita de 
alumínio e poliéster com condutor dreno de cobre estanhado em contato 
elétrico com o alumínio. Cabo que não propaga chama. Cobertura em PVC, 
tipo ST1. Conforme NBR NM 280 e NBR 17240. Com 2 veios coloridos de 
#1,5mm² (acionadores e detectores) (MEDIR IN LOCO).

M              2.000,00                           15,85                          5,10 20,95                       41.900,00                           

21.3.2

Cabo multipolar 300V em cobre eletrolítico, têmpera mole, nu, 
encordoamento classe 2, isolação em PVC/E (105ºC). Blindagem em fita de 
alumínio e poliéster com condutor dreno de cobre estanhado em contato 
elétrico com o alumínio. Cabo que não propaga chama. Cobertura em PVC, 
tipo ST1. Conforme NBR NM 280 e NBR 17240. Com 2 veios coloridos de 
#2,5mm² (avisadores) (MEDIR IN LOCO).

M              1.250,00                           15,85                          7,49 23,34                       29.175,00                           

21.3.3

Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento 
classe 5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha 
EPR - 90° Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não 
halogenado. Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 
13248 e NBR 13570. Seção #35mm²  CORES NBR  (MEDIR IN LOCO).

M                 110,00                           26,41                        16,18 42,59                       4.684,90                            
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21.3.4

Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento 
classe 5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha 
EPR - 90° Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não 
halogenado. Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 
13248 e NBR 13570. Seção #50mm²  CORES NBR  (MEDIR IN LOCO).

M                  40,00                           26,41                        22,01 48,42                       1.936,80                            

21.4 TESTE -                     -                              -                           

21.4.1

Comissionamento incluindo neste, testes, treinamento e entrega de 
documentação e manuais. Toda operação deverá ser executada com a 
supervisão de técnicos especialistas em sistemas de alarme de incêndios 
do Fabricante

VB                    1,00                    14.108,47                             -   14.108,47                 14.108,47                           

21.4.2 Medição sistema de aterramento do SPDA, com fornecimento de laudo e 
relatório de medição. VB                    1,00                    30.736,92                             -   30.736,92                 30.736,92                           

22 INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO -                     -                              -                           

22.1 INFRAESTRUTURA -                     -                              -                           

22.1.1 Condulete liga de alumínio para eletroduto de Ø2" PÇ                 100,00 15,85                         46,27                       62,12                       6.212,00                            

22.1.2 Eletroduto em aço galvanizado a fogo, pesado, rosca BSP conforme NBR 
5598.   Ø2"x3000mm. PÇ                 123,00 39,62                         85,62                       125,24                     15.404,52                           

22.1.3 Luva GF para eletroduto  Ø2" rosca BSP conforme NBR 5598. PÇ                 123,00 15,85                         23,82                       39,67                       4.879,41                            

22.1.4

Verba disponível para eventuais. Conjunto para fixação, suportes, 
emendas, luvas, junções, equipamentos e acessórios para a instalação da 
tubulação, conforme as especificações de projeto, Fita isolante, soldas, 
terminais de uma ou duas compressões, identificadores de cabos, 
plaquetas de identificação de caixas, acessórios de instalações diversos e 
eventual mão de obra.

VB                    1,00 5.282,65                     10.249,39                 15.532,04                 15.532,04                           

22.2 EQUIPAMENTO -                     -                              -                           

22.2.1 Painel elétrico para automação +QG1 conforme projeto de automação. CJ                    1,00 39.619,89                   725.486,75               765.106,64               765.106,64                         

22.2.2 Painel elétrico para automação +QG2 conforme projeto de automação. CJ                    1,00 40.148,15                   10.249,39                 50.397,54                 50.397,54                           

22.2.3 Painel elétrico para estação remota BX1 conforme projeto de automação CJ                    1,00 11.621,83                   78.179,10                 89.800,93                 89.800,93                           

22.2.4 Painel elétrico para estação remota BX2 conforme projeto de automação CJ                    1,00 5.282,65                     18.672,07                 23.954,72                 23.954,72                           

22.2.5 Painel elétrico para estação remota BX3 conforme projeto de automação CJ                    1,00 18.489,28                   107.558,81               126.048,09               126.048,09                         

22.2.6 Painel elétrico para estação remota BX4 conforme projeto de automação CJ                    1,00 18.489,28                   85.206,32                 103.695,60               103.695,60                         

22.2.7 Painel elétrico para estação remota BX5 conforme projeto de automação CJ                    1,00 8.452,24                     20.163,68                 28.615,92                 28.615,92                           

22.2.8 Painel elétrico para estação remota BX6 conforme projeto de automação CJ                    1,00 13.734,89                   49.142,59                 62.877,48                 62.877,48                           

22.2.9 Verba disponível para desenvolvimento do sistema supervisório, conforme 
projeto de automação. VB                    1,00 157.557,43                 -                          157.557,43               157.557,43                         

22.3 CABEAMENTO -                     -                              -                           

22.3.1 Cabo de cobre multiplexado de sinal blindado com trança, bitola mínima 
3x1,00mm² e isolação 350V com shield. M              1.800,00 26,41                         45,34                       71,75                       129.150,00                         

22.3.2 Cabo de cobre multiplexado de sinal blindado com trança, bitola mínima 
3x2,50mm² e isolação 350V com shield. M                 160,00 39,62                         12,30                       51,92                       8.307,20                            

22.3.3 Cabo de cobre multiplexado de sinal blindado com trança, bitola mínima 
4x1,00mm² e isolação 350V com shield. M                 560,00 39,62                         6,28                         45,90                       25.704,00                           

22.3.4

Cabo de cobre multiplexado encordoamento classe 5, isolação extrudada 
com baixa emissão de fumaça, tensão de isolamento 750V, isolamento 
termoplástica em duas camadas de poliolefínico não halogenado, conforme 
NBR 13248/1995 com bitola mínima 3x1mm².

M                 160,00 39,62                         2,94                         42,56                       6.809,60                            

23 EQUIPAMENTOS MECÂNICOS -                     -                              -                           

23.1 Balança de Fluxo -                     -                              -                           

23.1.1 Balança de fluxo para 2500 t/h de produtos granulados/secos de μ = 75 
kg/hl pç                    2,00 -                             887.500,00               887.500,00               1.775.000,00                      

23.1.2 Montagem e supervisão vb                    2,00 -                             76.800,00                 76.800,00                 153.600,00                         

23.1.3 Start up e comissionamento vb                    2,00 -                             11.000,00                 11.000,00                 22.000,00                           

23.1.4 Dispositivo de içamento de pesos padrão semi - automático vb                    2,00 -                             84.500,00                 84.500,00                 169.000,00                         

23.1.5 Pesos padrão, sendo quatro unidades de 2500kg vb                    2,00 -                             215.000,00               215.000,00               430.000,00                         

23.2 Correias Transportadoras -                     -                              -                           

23.2.1 TC-01 - Correia Transportadora 2000 t/h - Comprimento 35,50m + 
110,00m i=8° - Total 145,50m pç                    1,00 -                             2.963.240,00            2.963.240,00            2.963.240,00                      

23.2.2 TC-02 - Correia Transportadora 2000 t/h - Comprimento 35,50m + 
107,00m i=8° - Total 142,50m pç                    1,00 -                             2.937.480,00            2.937.480,00            2.937.480,00                      

23.2.3 TC-03 - Correia Transportadora 2000 t/h - Comprimento 79,00m i=10° pç                    1,00 -                             1.882.880,00            1.882.880,00            1.882.880,00                      

23.2.4 TC-04 - Correia Transportadora 2000 t/h - Comprimento 76,00m i=10° pç                    1,00 -                             1.857.130,00            1.857.130,00            1.857.130,00                      

23.2.5 TC-05 - Correia Transportadora 2000 t/h - Comprimento 19,50m pç                    1,00 -                             812.820,00               812.820,00               812.820,00                         

23.2.6 TC-06 - Correia Transportadora 2000 t/h - Comprimento 19,50m pç                    1,00 -                             812.820,00               812.820,00               812.820,00                         

23.2.7 TC-07 - Correia Transportadora 2000 t/h - Comprimento 253,00m - Com 
Tripper pç                    1,00 -                             6.942.690,00            6.942.690,00            6.942.690,00                      

23.2.8 TC-08 - Correia Transportadora 2000 t/h - Comprimento 253,00m - Com 
Tripper pç                    1,00 -                             6.942.690,00            6.942.690,00            6.942.690,00                      

23.3 Carregadores de navios -                     -                              -                           

23.3.1 SPL-01 - Shiploader 2000 t/h - Lança Giratória (02 movimentos) pç                    1,00 -                             24.065.800,00          24.065.800,00          24.065.800,00                    

23.3.2 SPL-02 - Shiploader 2000 t/h - Lança Giratória (02 movimentos) pç                    1,00 -                             24.065.800,00          24.065.800,00          24.065.800,00                    

23.4 Sistema de Aspiração de Pó -                     -                              -                           

23.4.1 Sistema de aspiração de pó FC-01 pç                    1,00 -                             24.550,00                 24.550,00                 24.550,00                           

23.4.2 Sistema de aspiração de pó FC-02 pç                    1,00 -                             24.550,00                 24.550,00                 24.550,00                           

23.4.3 Sistema de aspiração de pó FC-03 pç                    1,00 -                             95.440,00                 95.440,00                 95.440,00                           

23.4.4 Sistema de aspiração de pó FC-04 pç                    1,00 -                             95.440,00                 95.440,00                 95.440,00                           

23.4.5 Sistema de aspiração de pó FC-05 pç                    1,00 -                             95.440,00                 95.440,00                 95.440,00                           

23.4.6 Sistema de aspiração de pó FC-06 pç                    1,00 -                             95.440,00                 95.440,00                 95.440,00                           

23.4.7 Sistema de aspiração de pó FC-07 pç                    1,00 -                             71.790,00                 71.790,00                 71.790,00                           
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23.4.8 Sistema de aspiração de pó FC-08 pç                    1,00 -                             71.790,00                 71.790,00                 71.790,00                           

23.5 Acessórios -                     -                              -                           

23.5.1 SM-01 - Separador Magnético 2000 t/h pç                    1,00 -                             150.000,00               150.000,00               150.000,00                         

23.5.2 SM-02 - Separador Magnético 2000 t/h pç                    1,00 -                             150.000,00               150.000,00               150.000,00                         

23.5.3 Talha de Corrente Elétrica Cap. 2000kg pç                    4,00 -                             27.580,00                 27.580,00                 110.320,00                         

23.5.4 Batentes compatíveis com os shiploaders a serem definidos pelo fabricante 
do equipamento. pç                    4,00 -                             5.000,00                  5.000,00                  20.000,00                           

23.5.5 Insertos metálicos destinados ao ponto de ancoragem dos shiploaders, a 
serem definidos pelo fabricante do equipamento pç                    8,00 -                             6.500,00                  6.500,00                  52.000,00                           

25 REDE DE AR COMPRIMIDO -                     -                              -                           

25.1 Tubos -                     -                              -                           

25.1.1 Tubo AÇO CARBONO GALVANIZADO com costura, pontas roscadas BSP, 
conforme DIN 2440 - 3" m                  48,00                           97,38                        64,92 162,30                     7.790,40                            

25.1.2 Tubo AÇO CARBONO GALVANIZADO com costura, pontas roscadas BSP, 
conforme DIN 2440 - 2" m                  18,00                           63,30                        42,20 105,50                     1.899,00                            

25.1.3 Tubo AÇO CARBONO GALVANIZADO com costura, pontas roscadas BSP, 
conforme DIN 2440 - 1.1/2" m                 534,00                           45,78                        30,52 76,30                       40.744,20                           

25.1.4 Tubo AÇO CARBONO GALVANIZADO com costura, pontas roscadas BSP, 
conforme DIN 2440 - 1" m                  24,00                           30,18                        20,12 50,30                       1.207,20                            

25.1.5 Tubo AÇO CARBONO GALVANIZADO com costura, pontas roscadas BSP, 
conforme DIN 2440 - 1/2" m                  42,00                           16,92                        11,52 28,44                       1.194,48                            

25.2 Conexões -                     -                              -                           

25.2.1 Cotovelo de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 3" pç                  13,00                         100,02                        66,67 166,69                     2.166,97                            

25.2.2 Cotovelo de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 2" pç                  10,00                           38,40                        25,54 63,94                       639,40                               

25.2.3 Cotovelo de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 1.1/2" pç                  20,00                           24,18                        16,12 40,30                       806,00                               

25.2.4 Cotovelo de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 1" pç                  15,00                           10,80                          7,20 18,00                       270,00                               

25.2.5 Cotovelo de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 1/2" pç                  60,00                            4,74                          3,14 7,88                         472,80                               

25.2.6 Te Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme ABNT-
PB 14 - 3" pç                    6,00                         116,40                        77,41 193,81                     1.162,86                            

25.2.7 Te Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme ABNT-
PB 14 - 1.1/2" pç                    5,00                           30,72                        20,45 51,17                       255,85                               

25.2.8 Te Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme ABNT-
PB 14 - 1" pç                    2,00                           23,81                        14,72 38,53                       77,06                                 

25.2.9 Te de Redução em Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 3" x 2" pç                    2,00                         116,10                        77,41 193,51                     387,02                               

25.2.10 Te de Redução em Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 2" x 1.1/2" pç                    1,00                           55,44                        36,95 92,39                       92,39                                 

25.2.11 Te de Redução em Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 1.1/2" x 1" pç                  10,00                           33,48                        22,31 55,79                       557,90                               

25.2.12 Te de Redução em Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 1.1/2" x 1/2" pç                  18,00                           33,48                        22,31 55,79                       1.004,22                            

25.2.13 Te de Redução em Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 1" x 1/2" pç                    5,00                           17,22                        11,48 28,70                       143,50                               

25.2.14 Bucha de Redução Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 4" x 3" pç                    2,00                           80,16                        53,45 133,61                     267,22                               

25.2.15 Bucha de Redução Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 3" x 2" pç                    2,00                           49,64                        34,03 83,67                       167,34                               

25.2.16 Bucha de Redução Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 3" x 1.1/2" pç                    2,00                           44,28                        29,51 73,79                       147,58                               

25.2.17 Bucha de Redução Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 2" x 1.1/2" pç                    1,00                           19,80                        13,20 33,00                       33,00                                 

25.2.18 União Fêmea Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, assento em bronze, # 150, 
Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 3" pç                    2,00                         305,40                      203,60 509,00                     1.018,00                            

25.2.19 União Fêmea Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, assento em bronze, # 150, 
Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 2" pç                    2,00                         180,65                      127,01 307,66                     615,32                               

25.2.20 União Fêmea Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, assento em bronze, # 150, 
Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 1.1/2" pç                  55,00                           99,12                        66,06 165,18                     9.084,90                            

25.2.21 União Fêmea Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, assento em bronze, # 150, 
Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 1" pç                    2,00                           51,90                        34,61 86,51                       173,02                               

25.2.22 União Fêmea Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, assento em bronze, # 150, 
Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 1/2" pç                  20,00                           42,60                        28,42 71,02                       1.420,40                            

25.2.23 Niple Duplo Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme 
ABNT-PB 14 - 3" pç                  10,00                           58,68                        39,06 97,74                       977,40                               

25.2.24 Niple Duplo Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme 
ABNT-PB 14 - 2" pç                    3,00                           28,56                        19,04 47,60                       142,80                               

25.2.25 Niple Duplo Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme 
ABNT-PB 14 - 1.1/2" pç                  15,00                           14,40                          9,64 24,04                       360,60                               

25.2.26 Niple Duplo Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme 
ABNT-PB 14 - 1" pç                  35,00                            8,40                          5,57 13,97                       488,95                               

25.2.27 Niple Duplo Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme 
ABNT-PB 14 - 1/2" pç                  70,00                            3,48                          2,33 5,81                         406,70                               

25.2.28 Luva de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme 
ABNT-PB 14 - 3" pç                    4,00                           63,00                        42,00 105,00                     420,00                               

25.2.29 Luva de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme 
ABNT-PB 14 - 2" pç                    2,00                           26,82                        17,88 44,70                       89,40                                 

25.2.30 Luva de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme 
ABNT-PB 14 - 1.1/2" pç                  25,00                           17,82                        11,86 29,68                       742,00                               

25.2.31 Luva de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme 
ABNT-PB 14 - 1" pç                    2,00                           12,17                          7,90 20,07                       40,14                                 

25.2.32 Luva de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme 
ABNT-PB 14 - 1/2" pç                    2,00                            5,95                          3,90 9,85                         19,70                                 

25.2.33 Cap Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme ABNT-
PB 14 - 3" pç                    3,00                           45,00                        30,00 75,00                       225,00                               

25.2.34 Cap Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme ABNT-
PB 14 - 1.1/2" pç                    7,00                           13,98                          9,32 23,30                       163,10                               

25.2.35 Cap Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme ABNT-
PB 14 - 1" pç                    2,00                           10,40                          5,26 15,66                       31,32                                 

25.2.36 Flange Cego de aço carbono forjado ASTM A-105, construção conforme 
ANSI B 16.5, classe 150, RF - 2" pç                    1,00                           90,00                        60,00 150,00                     150,00                               

25.2.37 Flange Roscado de aço carbono forjado ASTM A-105, construção conforme 
ANSI B 16.5, classe 150, RF - 4" pç                    2,00                         200,28                      133,51 333,79                     667,58                               

25.2.38 Flange Roscado de aço carbono forjado ASTM A-105, construção conforme 
ANSI B 16.5, classe 150, RF - 3" pç                    4,00                         108,00                        72,00 180,00                     720,00                               

25.2.39 Flange Roscado de aço carbono forjado ASTM A-105, construção conforme 
ANSI B 16.5, classe 150, RF - 2" pç                    2,00                           63,00                        42,00 105,00                     210,00                               

25.2.40 Junta de papelão hidráulico universal de fibra sintética com borracha NBR, 
isenta de amianto, para flanges RF, ANSI B 16.5 - 4" pç                    2,00                           21,96                        14,64 36,60                       73,20                                 

25.2.41 Junta de papelão hidráulico universal de fibra sintética com borracha NBR, 
isenta de amianto, para flanges RF, ANSI B 16.5 - 3" pç                    4,00                           12,60                          8,40 21,00                       84,00                                 

25.2.42 Junta de papelão hidráulico universal de fibra sintética com borracha NBR, 
isenta de amianto, para flanges RF, ANSI B 16.5 - 2" pç                    2,00                            7,20                          4,80 12,00                       24,00                                 

25.2.43
Parafuso tipo estojo em aço carbono ASTM A-307, galvanizado, com duas 
arruelas e duas porcas extra reforçadas, semi-acabadas e galvanizadas - 
5/8" x3.3/4"

pç                  28,00                           21,60                        14,40 36,00                       1.008,00                            
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25.2.44
Parafuso tipo estojo em aço carbono ASTM A-307, galvanizado, com duas 
arruelas e duas porcas extra reforçadas, semi-acabadas e galvanizadas - 
5/8" x3.1/4"

pç                    8,00                           18,00                        12,00 30,00                       240,00                               

25.2.45 Engate Rápido para ar comprimido soquete rosca macho - 1/2" pç                  18,00                           24,84                        16,56 41,40                       745,20                               

25.2.46 Meia luva em aço carbono forjado ASTM A-105, classe 3000 lbs., com 
pontas para soda de encaixe (SW) - 1/2" pç                    3,00                            5,40                          3,60 9,00                         27,00                                 

25.3 Válvulas -                     -                              -                           

25.3.1

Válvula de esfera passagem plena tri-partida, corpo / extremidades em aço 
carbono fundido ASTM A-216, esfera e haste em aço inox AISI 304, sedes 
e juntas em teflon reforçado, extremidades com flange ANSI B 16.5, # 150 
lbs - 3"

pç                    2,00                         326,16                    1.630,81 1.956,97                  3.913,94                            

25.3.2

Válvula de esfera passagem plena tri-partida, corpo / extremidades em aço 
carbono fundido ASTM A-216, esfera e haste em aço inox AISI 304, sedes 
e juntas em teflon reforçado, extremidades com flange ANSI B 16.5, # 150 
lbs - 2"

pç                    1,00                         173,76                      868,80 1.042,56                  1.042,56                            

25.3.3
Válvula de esfera passagem plena bi-partida, corpo em aço carbono 
fundido ASTM A-216, esfera e haste em aço inox AISI 304, sedes e juntas 
em teflon reforçado, extremidades com rosca BSP interna, # 150 lbs - 3"

pç                    5,00                         106,64                      533,19 639,83                     3.199,15                            

25.3.4
Válvula de esfera passagem plena tri-partida, corpo em aço carbono 
fundido ASTM A-216, esfera e haste em aço inox AISI 304, sedes e juntas 
em teflon reforçado, extremidades com rosca BSP interna, # 150 lbs - 2"

pç                    2,00                           37,59                      187,97 225,56                     451,12                               

25.3.5

Válvula de esfera passagem plena tri-partida, corpo em aço carbono 
fundido ASTM A-216, esfera e haste em aço inox AISI 304, sedes e juntas 
em teflon reforçado, extremidades com rosca BSP interna, # 150 lbs - 
1.1/2"

pç                    3,00                           30,72                      153,62 184,34                     553,02                               

25.3.6
Válvula de esfera passagem plena tri-partida, corpo em aço carbono 
fundido ASTM A-216, esfera e haste em aço inox AISI 304, sedes e juntas 
em teflon reforçado, extremidades com rosca BSP interna, # 150 lbs - 1"

pç                    8,00                            6,92                        34,60 41,52                       332,16                               

25.3.7
Válvula de esfera passagem plena monobloco, corpo / extremidades em 
latão forjado, esfera e haste em aço inox AISI 304, sedes e juntas em 
teflon reforçado, extremidades com rosca BSP interna, # 150 lbs - 1/2"

pç                  24,00                            2,72                        13,62 16,34                       392,16                               

25.3.8 Separador de umidade vertical em aço carbono, extremidade com rosca 
BSP, para redes de ar comprimido - 1.1/2" pç                    7,00                         274,08                    1.370,41 1.644,49                  11.511,43                           

25.3.9
Purgador para purga de linha em rede de ar comprimido, corpo em ferro 
fundido, boia e alavanca em aço inox, rosca BSP interna, 150 lbs. (para 
operação na posiçcao vertical) - 1/2"

pç                    7,00                           64,63                      323,14 387,77                     2.714,39                            

25.3.10 Filtro tipo "Y", corpo aço carbono, tela aço inox AISI 304, passagem 0.8 
mm, classe 150 lbs, rosca BSP interna - 1/2" pç                    7,00                            6,16                        30,79 36,95                       258,65                               

25.4 Equipamentos -                     -                              -                           

25.4.1

Compressor parafuso com velocidade fixa e secador incorporado, Com 
módulo Profibus; Com Secador de Ar Integrado; Motor de 75 HP (55 kW), 
3F 380 Vca; Vazão efetiva: 10,2 m3/min (347 pcm); Pressão de trabalho: 
7,5 Bar; Nível de ruído: 71 dB;

pç                    2,00                    22.728,09                113.640,43 136.368,52               272.737,04                         

25.4.2

Pós-filtro coalescente. Coalescente; Vazão nominal: 13.73 m3/min (485 
pcm); Conexões: 2” NPTF; Grau de Filtragem: 0,01 micron; Retenção de 
água: 99,99+%; Retenção de óleo 0,01ppm w/w; Dreno automático 
interno, indicador diferencial de pressão e visor de líquido.

pç                    2,00                      1.032,00                    5.160,02 6.192,02                  12.384,04                           

25.4.3 Reservatório (vaso de pressão) para 2 m3 (2000 litros). Pressão máxima 
10 Bar com acessórios pç                    1,00                      3.036,01                  15.180,06 18.216,07                 18.216,07                           

25.4.4
Válvula De Segurança VS 50 ALLS, 3/4” x 3/4” Sem Alavanca; Entrada: 
Macho BSP; Saída: Fêmea BSP; Fluído: Ar Comprimido; Pressão de Ajuste: 
10 Bar (145 PSI); Vazão: 11,32 m3/min (400 pcm ); 

pç                    1,00                         108,00                      540,00 648,00                     648,00                               

25.4.5

Manômetro Tipo Bourdon, Visor de 4”, Escala 0 a 10 kgf/cm², Pressão de 
Trabalho 7,5 kgf/cm², Saída para Conexão Vertical Rosca BSP Macho 1/2", 
Caixa em Aço Estampado 1020, Mostrador em Alumínio, Visor em Vidro 
Laminado

pç                    1,00                         108,00                      540,00 648,00                     648,00                               

25.4.6

Separador de Água e Óleo. Vazão: Suporta até 19,1 m3/m (674 pcm); Com 
Cartucho de troca rápida; Capacidade do Recepiente de óleo: 115,5 Litros; 
Capacidade do Filtro: 1x 18,5 Litros / 1x 20,2 Litros; Entrada do 
Condensado: 3 x G1/2” / 1 x G1”; Saída de água ( tamanho da mangueira 
): DN 25; Saída de óleo: DN 40;

pç                    1,00                      1.320,01                    6.600,03 7.920,04                  7.920,04                            

25.4.7 Dreno de condensado eletrônico. Controle por Nível Eletrônico; Sistema de 
Alarme contra falha de mal funcionamento; pç                    1,00                         504,00                    2.520,01 3.024,01                  3.024,01                            

25.4.8

Distribuidor de Ar Comprimido em Aço Carbono DIN2440, Diâmetro 
Nominal do Corpo 4", 04 Bocais com Flanges ANSI B.16.5, sendo 02 Bocais 
de 2" e 02 Bocais de 3", com meia luva para manômetro e meia luva para 
instalação de dreno (purgador).

pç                    1,00                         264,00                    1.320,01 1.584,01                  1.584,01                            

25.5 Suportes -                     -                              -                           

25.5.1 Suportes vb                    1,00                      5.400,02                    4.200,02 9.600,04                  9.600,04                            

25.6 Omissos -                     -                              -                           

25.6.1 Material de consumo vb                    1,00                                -                      3.600,01 3.600,01                  3.600,01                            

25.6.2 Despesas diversas - deslocamento, refeição, alojamento, container, 
andaimes vb                    1,00                                -                    24.000,09 24.000,09                 24.000,09                           

25.6.3 Testes vb                    1,00                                -                      2.400,01 2.400,01                  2.400,01                            

25.6.4 1 diária de Munck vb                    1,00                                -                      1.440,01 1.440,01                  1.440,01                            

26 VENTILAÇÃO DAS SUBESTAÇÃO 01 E 02 -                     -                              -                           

26.1 EXAUSTÃO / EQUIPAMENTOS -                     -                              -                           

26.1.1

Gabinete de Ventilação em alumínio rechapeado, ventilador centrífugo tipo 
"limit load" com acoplamento indireto, vazão de ar 7.200 m³/h, 50 mmca. 
Caixa de filtro na aspiração com elemento filtrante classe G4 da ABNT, com 
remoção lateral. Motor 3,0 cv, 4 Polos, alimentação elétrica 380 V, 60 Hz, 
3 F. Ref.: OTAM GVL 400

pç                    5,00 720,00                        9.420,04                  10.140,04                 50.700,20                           

26.2 INFRAESTRUTURA -                     -                              -                           

26.2.1 Chapa de aço galvanizado bitola conforme NBR 16401 kg                  70,00 30,00                         14,40                       44,40                       3.108,00                            

26.3 QUADRO ELÉTRICO -                     -                              -                           

26.3.1 Quadro elétrico para motor de 3,0 cv, com disjuntor motor, contactor, 
luzes de sinalização e chave de acionamento rotativa na tampa. Ref.: WEG cj                    5,00 180,00                        300,00                     480,00                     2.400,00                            

26.4 ELÉTRICA -                     -                              -                           

26.4.1 Cabo múltiplo 5 x #2,5mm² m                  60,00 2,40                           14,88                       17,28                       1.036,80                            

26.4.1 Eletroduto metálico Ø 1" m                  60,00 60,00                         42,65                       102,65                     6.159,00                            

26.5 SUPORTES -                     -                              -                           

26.5.1 Içamento de equipamentos, Transporte, outros vb                    1,00 960,00                        9.000,03                  9.960,03                  9.960,03                            

VENTILAÇÃO

DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES
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27 DESMONTAGEM DE CORREIAS, BALANÇAS, TORRES DE 
TRANSFERENCIAS, SHIPLOADERS E COMPLEMENTOS

vb 1,00                   -                              4.100.000,00          4.100.000,00          4.100.000,00                     

113.092.000,67R$            

IMPORTANTE: O BDI ESTÁ INCLUSO EM TODOS OS VALORES DA PLANILHA DE PREÇO

 TOTAL TMSA COM BDI E ENCARGOS
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FASE % % Acum. R$ R$ Acum. Critério de Medição para Fins de Pagamento
Fabricação 34,0% 34,0% 38.494.138,10R$     38.494.138,10R$       Conjunto ou peça "em preto" (pronto para pintura).

Entrega 28,0% 62,1% 31.708.914,75R$     70.203.052,85R$       
Contra entrega dos materiais no local de execução das obras ou 
onde indicado pelo Contratante.

Montagem / Desmontagem 28,3% 90,4% 31.999.706,47R$     102.202.759,32R$     Conforme avanços físicos de montagem medidos mensalmente.
Start Up e Comissionamento 9,6% 100,0% 10.889.241,35R$     113.092.000,67R$     Ao término de cada evento.

TAG R$
TC 01 7.577.177,76R$             
TC 02 7.358.327,29R$             
TC 03 5.704.823,21R$             
TC 04 5.618.341,24R$             
TC 05 1.230.846,53R$             
TC 06 1.203.266,53R$             
TC 07 17.353.919,06R$           
TC 08 16.148.869,64R$           
SL 01 25.448.214,70R$           
SL 02 25.448.214,70R$           
Total 113.092.000,67R$     
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 
 Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 

 
Diretoria de Engenharia e Manutenção - DEMANT 

 
 

 
 

Combater a Dengue é Dever de Todos! 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 

 
1 

 
 
 
 

Comunicação Interna: 51/2018 
 
Protocolo nº 15.247.222-6 
 
Data:   18/06/2018 
 
De:    DEMANT – Eng. Guilherme C. de Toledo  
 
Para:  DEPEMA 
  
Assunto: Documentação Contrato nº 024/2018 – Dicionário EAP - TMSA 

 

Senhor(a) Chefe, 

 

 Para análise e manifestação da Comissão de Fiscalização Ordem de Serviço nº 043/2018, a 

respeito da documentação apresentada (Dicionário EAP) do Contrato nº 024/2018. 

  

    

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Eng. Guilherme Costa de Toledo 

Diretor de Engenharia e Manutenção – DEMANT 
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ESTADO DO PARANÁ 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 
 Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 
 

Comissão de Fiscalização OS 043-18 
 
 

 
Combater a Dengue é Dever de Todos! 
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SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 

Comunicação Interna: 003/2018 
 
Protocolo nº 15.247.222-6 
 
Data:   04/07/2018 
   
Para:  DEMANT-APPA 
   

Assunto: Dicionário Técnico – Contrato nº 024-2018 – Modernização dos Berços de Atracação 201 e 

202 e Ampliação do Berço 201. 

 

Senhor Diretor, 

 

 O presente documento tem como objetivo apresentar a análise da Comissão de Fiscalização 

Ordem de Serviço nº 043/2018, a respeito da documentação apresentada (Dicionário EAP) pelo 

Consórcio B201. Neste protocolo estão contidas as etapas relacionadas a execução do escopo 

Eletromecânico do Contrato nº 024/2018-APPA/EP.  

O Dicionário Técnico EAP dos Equipamentos Eletromecânicos, fornecido pela consorciada foi 

dividido em fabricação, entrega, montagem e comissionamento na proporção para pagamento proposta: 

a. Fabricação: 34%; 

b. Entrega: 28%; 

c. Montagem e instalação: 28,3%; e 

d. Testes, comissionamento e treinamentos: 9,6%. 

 

Considerando os documentos apresentados, esta comissão solicita os seguintes esclarecimentos: 

 

1. A empresa TMSA, através do Protocolo 15.247.222-6, propõe que a APPA pague 100% da 

fabricação dos componentes eletromecânicos, o qual representa 34% do valor do contrato (R$ 

38.494.138,10) referente à parte mecânica, sendo que estes materiais ficarão sob custódia da 

Contratada (em instalações localizadas no RS ou terceirizadas). É legal o pagamento integral 

dos eventos anteriores à entrega nas dependências da APPA, das peças finalizadas (com pintura 

e demais tratamentos), considerando que a APPA é uma Empresa Pública? A porcentagem de 

fabricação 34% caracteriza adiantamento de despesas tendo em vista que as peças não estarão 

nas dependências da APPA em Paranaguá/PR? 
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SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 

2. Para a etapa de entrega do material, a empresa pede o pagamento de 28% do valor do contrato 

(R$ 31.708.914,75) referente à parte mecânica, assim concentrar o pagamento de 62% do 

contrato referente à parte eletromecânica apenas nas etapas de fabricação e entrega de materiais. 

Qual o entendimento do TCE sobre isso, quando em auditoria nesta APPA?  

 

3. A empresa se oferece para ser fiel depositária das peças medidas e pagas pela APPA na etapa 

de fabricação. Este procedimento é aplicável no presente caso? Quais as garantias da 

fiscalização da APPA? 

 

4. O seguro garantia que a empresa propõe será adicional ao que consta no contrato? O seguro 

garantia adicional terá que ser igual ao valor total dos equipamentos eletromecânicos?  

 

5. O Parecer da Diretoria Jurídica da APPA à esta consulta é vinculativa ou não? 

 

Ainda lembramos que existem questionamentos pendentes dos Órgãos Fiscalizadores referente ao 

procedimento licitatório nº 122/16, qual o entendimento da APPA para prosseguir com a execução do 

contrato nº 024/18? 

 

Por fim, considerando a Resolução 227/2010 do Conselho Federal de Biologia, o biólogo tem como 

área de atuação as atividades profissionais/técnicas cujo conhecimento foram adquiridos durante a 

formação e conforme Art 3 em que especifica as atividades profissionais que poderão ser exercidas no 

todo ou em parte, pelo Biólogo, de acordo com seu perfil profissional; uma bióloga poderia fiscalizar e 

atestar materiais e equipamentos de engenharia civil e de engenharia eletromecânica? Da mesma forma 

para as demais especializadas (Civil, Mecânica e Elétrica). 

 

Após Análise, Parecer e devidos encaminhamentos, solicitamos o retorno deste à Comissão de 

Fiscalização.  
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Atenciosamente, 

 

Antônio do Carmo Tramujas Neto 

José Aloísio Tramujas Martinelli 

Lucas Gomes Gonçalves 

Victor Yugo Kengo 

Giovani Carlos Sehaber 

Jean Michel Carvalho Suveges 

Edson Kyoharu Wakiuchi 

Felipe Zacharias 

Thales Schwanka Trevisan 

Juliana Lopes Vendrami 

Suhail Ben Nabil Zahoui 

Willian Cesar Kesseli 
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SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 
 

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 
 

PROJUR – PROCURADORIA JURÍDICA 
 
 
 

 
 

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 
Avenida Ayrton Senna da Silva, 161, Dom Pedro II - CEP 83.221-030 - Paranaguá - Paraná  

Fone: (41) 3420-1395 Fax: (41) 3420-1223 
 

 

 

PROCESSO Nº 15.247.222-6 
 
ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA, 
CONFORME ATA DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 07/06/2018 

 
INTERESSADO: APPA 
 
PARECER JURÍDICO n.º 310/2018 

 

Senhor Diretor-Presidente, 

 

Trata-se de solicitação de esclarecimentos realizada pela 

Comissão de Fiscaliação do Contrato Administrativo 024/2018 para modernização 

dos Berços de Atracação 201 e 202 e ampliação do Berço 201. 

 

Para melhor compreensão, colacionamos os questionamentos 

abaixo, respondendo-os na mesma sequência como colocada às fls. 132/133. 

 
1. A empresa TMSA, através do Protocolo 15.247.222-6, propõe que a APPA pague 100% 

da fabricação dos componentes eletromecânicos, o qual representa 34% do valor do 

contrato (R$ 38.494.138,10) referente à parte mecânica, sendo que estes materiais ficarão 

sob custódia da Contratada (em instalações localizadas no RS ou terceirizadas). É legal o 

pagamento integral dos eventos anteriores à entrega nas dependências da APPA, das peças 

finalizadas (com pintura e demais tratamentos), considerando que a APPA é uma 

Empresa Pública? A porcentagem de fabricação 34% caracteriza adiantamento de 

despesas tendo em vista que as peças não estarão nas dependências da APPA em 

Paranaguá/PR? 
 

No Contrato em questão, não está sendo paga a matéria prima 

que será utilizada para fabricação, mas sim das partes do Shiploader já fabricadas 
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ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 
Avenida Ayrton Senna da Silva, 161, Dom Pedro II - CEP 83.221-030 - Paranaguá - Paraná  

Fone: (41) 3420-1395 Fax: (41) 3420-1223 
 

 

 

pela Contratada, partes estas que devem ser devidamente medidas e certificadas 

pelos fiscais da APPA incumbidos de tal múnus. Ou seja, os ficais devem adotar 

todas as diligências necessárias para certificar as partes do Shiploader já fabricadas, 

vez que possuem conhecimentos técnicos para tanto, já que profissionais de 

diversas áreas da engenharia. 

 

Desta forma, não se configura adiantamento de despesas 

porque não se trata de matéria prima (conforme entendimento firmado pelo Tribunal 

de Contas da União1) para fabricação. Mas de partes móveis do Shiploader que 

podem ser identificadas individualmente in locu pelos fiscais. 

 

Salientamos que não se trata de “integral pagamento”, vez que 

este ocorre tão somente com a conclusão de 100% do contrato, conforme 

cronograma físico-financeiro. Mas sim, o que se evidencia pelo relato da contratada, 

e deve ser certificado pela área técnica da APPA, é que se trata do pagamento de 

parcela contratual em moldes previamente previsto no Edital e nos elementos que o 

integram, situação esta que encontra respaldo na legislação nacional. Neste sentido 

destaca-se trecho da manifestação da Unidade Técnica, acolhida pelo voto condutor 

do Acórdão nº 1614/2013 da 1ª Câmara do TCU que assim esclarece: 

 
A possibilidade de se efetuar pagamento antecipadamente não restou completamente 

inviabilizada. Ao se conjugar a alínea “d” do inciso XIV do art. 40 com o inciso III do art. 55, regras 

da Lei de Licitações e Contratos, fica fácil perceber que mediante condições muito específicas, 

previamente definidas no edital, o pagamento antecipado poderá ser realizado. 

Por seu turno, o Decreto nº 93.872/86, ainda em vigor, abre a alternativa de que haja pagamento 

antecipado em face das seguintes condicionantes: “Art. 38. Não será permitido o pagamento 

antecipado de fornecimento de materiais, execução de obra, ou prestação de serviço, inclusive de 

                                                           
1 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 012.547/2011-5: Entende-se que o pagamento da matéria-prima 
(cantoneiras) para a execução do serviço contratado (torres metálicas) constitui adiantamento de pagamentos, 
uma vez que não caracteriza prestação efetiva do serviço contratado. Consoante os arts. 62 e 63 da Lei 
4.320/1964, não se admite na administração financeira pública a antecipação de despesas. O art. 38 do Decreto 
93.872/1986 reitera que não será permitido o adiantamento, no entanto, caso necessário ao interesse público, 
poderá ser feito pagamento de parcela contratual, desde que mediante as indispensáveis cautelas ou garantias. 

136

Inserido ao protocolo 15.247.222-6 por: Jackson Luis Vicente em: 09/07/2018 15:15. Assinado por: Jackson Luis Vicente em: 09/07/2018 15:15. Para mais
informações acesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: 81b799f880c86625b6eb06e2b0e96420



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 
 

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 
 

PROJUR – PROCURADORIA JURÍDICA 
 
 
 

 
 

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 
Avenida Ayrton Senna da Silva, 161, Dom Pedro II - CEP 83.221-030 - Paranaguá - Paraná  

Fone: (41) 3420-1395 Fax: (41) 3420-1223 
 

 

 

utilidade pública, admitindo-se, todavia, mediante as indispensáveis cautelas ou garantias, o 

pagamento de parcela contratual na vigência do respectivo contrato, convênio, acordo ou ajuste, 

segundo a forma de pagamento nele estabelecida, prevista no edital de licitação ou nos 

instrumentos formais de adjudicação direta.”    

O elenco normativo, por concepção lógica, não apresenta lacunas, assim como não permite 

contradição interna. As regras devem ser harmonizadas, propiciando à sociedade o direito mais 

legítimo. Nesse sentido a doutrina e a jurisprudência têm caminhado. Há o reconhecimento de que 

o pagamento antecipado pode trazer vantagens por meio da maior competitividade, consequência 

do aumento no número de participantes. De igual modo, todos concordam que essa alternativa 

deve estar prevista no edital e no contrato, assim como o contratado deve apresentar garantias. 

Estão apoiadas nesses pontos as doutrinas que o recorrente apresentou em seu recurso. 

 

Em idêntico direcionamento, destaca-se excerto o voto 

condutor do Acórdão nº 606/2006 – Plenário – TCU: 
 

11. Como bem lembrado pelo Ministério Público, a antecipação de pagamentos é permitida apenas 

em situações particulares, desde que adotadas as garantias e cautelas necessárias à execução do 

serviço ou à devolução dos valores pagos. 

12. No caso vertente, as garantias existentes eram, basicamente, as contratuais. Havia, ainda, 

outro contrato em curso com a empresa Condic, para a construção da adutora do Piauitinga, cujos 

pagamentos, conforme os responsáveis, poderiam ser objeto de compensação na eventualidade 

da existência de débito. 

13. Apesar de considerar plausível e até mesmo louvável a preocupação dos gestores em 

assegurar a execução da obra, diante das dificuldades de caixa que atravessava a contratada, não 

me parece que as garantias assumidas fossem adequadas à preservação do interesse público. 

Contudo, sobreleva o fato dos pagamentos realizados de forma antecipada já terem sido 

ressarcidos, restando como débito tão-somente a atualização monetária dos valores entre o 

desembolso e o ressarcimento, vez que foram descontados da contratada com base em seus 

valores nominais. 

 

 
2. Para a etapa de entrega do material, a empresa pede o pagamento de 28% do valor do 

contrato (R$ 31.708.914,75) referente à parte mecânica, assim concentrar o pagamento de 

62% do contrato referente à parte eletromecânica apenas nas etapas de fabricação e 

entrega de materiais. Qual o entendimento do TCE sobre isso, quando em auditoria nesta 

APPA? 
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Tratando-se de matéria estritamente técnica, não cabe à esta 

DIJUR adentrar ao mérito da mesma, devendo os senhores fiscais do contrato 

verificarem se a proposta da Contratada encontra amparo no cronograma físico 

financeiro da licitação, assim como, se está de acordo com as planilhas de 

quantitativos, a fim de evitar medição de itens ou quantitativos não efetivamente 

executados. 

 

Por outro lado, não é possível à esta DIJUR conjecturar qual 

seria o entendimento do TCE em uma eventual auditoria, especialmente porque se 

trata de matéria nitidamente técnica e ainda não consta dos presentes autos a 

análise da APPA acerca dos elementos apresentados no Dicionário da Obra. 

 

 
3. A empresa se oferece para ser fiel depositária das peças medidas e pagas pela APPA na etapa 

de fabricação. Este procedimento é aplicável no presente caso? Quais as garantias da 

fiscalização da APPA? 
 

Embora ainda não conste manifestação técnica dos fiscais do 

contrato nos presentes autos, tomando por base exclusivamente as informações 

prestadas pela Contratada, assim como, a magnitude do equipamento 

eletromecânico que está sendo adquirido, mostra-se possível que as peças do 

shiploader devidamente acabadas e medidas pela APPA permaneçam depositadas 

em estabelecimento da Contratada, sob guarda e responsabilidade exclusiva desta. 

 

A declaração de depositário fiel não tem a natureza de 

garantia, porquanto é uma singela declaração. O bem que está sob guarda de quem 

declara pode ser extraviado ou deteriorar, o que demandará do proprietário a 

medida judicial de reparação caso o depositário resolva não o indenizar, motivo pelo 

qual a prestação de garantia específica e complementar àquela prevista  no 

contrato, suficiente a resguardar todos os valores pagos pela Administração Pública, 
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além de eventuais penalizações da Contratada pelo perecimento e/ou perda do 

objeto se faz necessária, podendo-se fazer uso dos tipos de garantias previstas no 

art. 56, I da Lei nº 8.666/93; neste sentido: 

 
Cumpre observar o disposto em doutrina e na jurisprudência deste tribunal acerca do assunto. 

Tem-se que, apenas em casos excepcionais, o TCU tem admitido a antecipação mediante as 

indispensáveis cautelas ou garantias, efetuando-se, posteriormente, os respectivos descontos nos 

créditos da empresa contratada em valores atualizados na forma do contrato. Tal jurisprudência 

pode ser observada nos Acórdãos 25/2005-TCU-Plenário, 2.367/2006-TCU-Plenário, 606/2006, 

item 9.2.3-TCU-Plenário e nas decisões 300/99-Plenário e 933/2000-Plenário, entre outros 

julgados deste tribunal. 

O referido contrato não exigiu garantia complementar para resguardar o pagamento antecipado de 

matéria-prima. Como forma de cautela, o gestor, nesse caso, optou por condicionar o pagamento à 

assinatura de um Termo de Fiel Depositário. 

Observa-se que a cautela adotada configura instrumento de direito civil (art. 627 e seguintes do 

Novo Código Civil), mas não está previsto entre as modalidades de garantia elencadas no art. 56 

da Lei 8.666/1993. Adicionalmente, verificou-se que o referido termo tem como objeto a guarda de 

apenas 2.330kg de cantoneiras sem revestimento, em significativa desproporção com o peso de 

estruturas metálicas previsto em contrato (3.100 ton.), visto que representa 0,075% do total. 

(...) 

Entende-se, portanto, que o termo de fiel depositário firmado não é suficiente para resguardar a 

estatal contratante de eventuais perdas e extravios das cantoneiras, itens que totalizam mais de 

30% do valor total contratado. 

A irregularidade apontada configura um risco potencial de prejuízo, uma vez que não foi exigida a 

garantia referente ao pagamento adiantado. Embora insuficiente, considera-se temporariamente 

mitigado o problema em fase da existência de um Termo de Fiel Depositário. (TRIBUNAL DE 

CONTAS DA UNIÃO TC 012.547/2011-5) 

 

 
4. O seguro garantia que a empresa propõe será adicional ao que consta no contrato? O seguro 

garantia adicional terá que ser igual ao valor total dos equipamentos eletromecânicos? 

 

Consoante respostas apresentadas aos questionamentos anteriores, 

a garantia deverá ser distinta daquela inicialmente prestada ao contrato e deverá 

possuir valor suficiente a resguardar todos os valores pagos pela Administração 
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Pública, além de eventuais penalizações da Contratada pelo perecimento e/ou perda 

do objeto. 

 

Desta forma, considerando exclusivamente as informações 

prestadas pela Contratada às fls. 105 destes autos, tem-se que o valor máximo à 

que a mesma estará sujeita a se tornar fiel depositária será de R$ 38.494.138,10 

(trinta e oito milhões quatrocentos e noventa e quatro mil cento e trinta e oito reais e 

dez centavos) relativo ao valor da fase de fabricação, vez que a etapa seguinte é o 

da entrega dos equipamentos na APPA. Assim, considerando que o valor total da 

parcela eletromecânica é de R$ 113.092.000,67 (cento e treze milhões noventa e 

dois mil reais e sessenta e sete centavos), ou seja, quase o triplo do valor, o qual se 

mostra, salvo eventual justificativa técnica, suficiente a garantir a Administração. 

 
 

5. O Parecer da Diretoria Jurídica da APPA à esta consulta é vinculativa ou não? 

 

 As atos praticados pela Diretoria Jurídica os são dentro de sua competência, nos termos do 

Estatuto desta empresa pública, aprovado pelo Decreto Estadual nº 4.881/2016. 

 

 

Ainda lembramos que existem questionamentos pendentes dos Órgãos Fiscalizadores referente 

ao procedimento licitatório nº 122/16, qual o entendimento da APPA para prosseguir com a 

execução do contrato nº 024/18? 

 

 Inexiste qualquer determinação de órgãos de controle externo, 

determinação judicial, ou determinação administrativa para suspensão da execução 

do Contrato, de modo que a paralização de sua execução poderá acarretar sua 

rescisão por culpa da administração nos termos do inciso XIV do artigo 129 da Lei 

Estadual n.º 15.608/2007. 
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Por fim, considerando a Resolução 227/2010 do Conselho Federal de Biologia, o biólogo tem 

como área de atuação as atividades profissionais/técnicas cujo conhecimento foram adquiridos 

durante a formação e conforme Art 3 em que especifica as atividades profissionais que poderão 

ser exercidas no todo ou em parte, pelo Biólogo, de acordo com seu perfil profissional; uma 

bióloga poderia fiscalizar e atestar materiais e equipamentos de engenharia civil e de engenharia 

eletromecânica? Da mesma forma para as demais especializadas (Civil, Mecânica e Elétrica) 
 

A profissional em tela deve fiscalizar as questões que estão no 

âmbito de sua competência funcional, assim como as questões que estão afetas à 

capacidade da figura do “homem médio”, certificando tais itens de modo que venham 

a compor o processo. 

  

 

É o parecer. 

 

Paranaguá, 09 de julho de 2018. 

 

 

 

Jackson Luis Vicente 
OAB/PR 41.616 
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ESTADO DO PARANÁ 
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 
Presidência  

 
 

PROTOCOLO nº 15.247.222-6 

INTERESSADO: Consórcio Berço 201 

ASSUNTO: Apresentação de documentação solicitada, conforme ata da reunião realizada no dia 

07/06/2018. 

 

Ao 

DEPEMA 

 

Para as providências cabíveis. 

 

Em, 10/07/2018. 

 

Lourenço Fregonese 

Diretor Presidente 

 
 
 
 
 
 

 
Combater a Dengue é Dever de Todos! 
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SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 

Comunicação Interna: 004/2018 
 
Protocolo nº 15.247.222-6 
 
Data:   20/07/2018 
   
Para:  DEMANT-APPA 
   

Assunto: Dicionário Técnico – Contrato nº 024-2018 – Modernização dos Berços de Atracação 201 e 

202 e Ampliação do Berço 201. 

 

Senhor Diretor, 

 

 O projeto de Modernização dos Berços de Atracação 201 e 202 e Ampliação do Berço 201 

do Porto de Paranaguá/PR teve como processo de licitação a Concorrência Pública nº 122/2016-

APPA (Protocolo nº 14.236.639-8), resultando no Contrato nº 024-2018 entre a Administração dos 

Portos de Paranaguá e Antonina (APPA) e o Consórcio Berço 201. O presente documento tem como 

objetivo apresentar a análise da Comissão de Fiscalização Ordem de Serviço nº 043/2018, a respeito da 

documentação apresentada (Dicionário EAP) pelo Consórcio B201.  

Ressaltamos que somente aspectos financeiros e de pagamento foram analisadas, e que 

questões de caráter técnico como metodologia de execução, frentes de trabalho, interferências 

operacionais, aspectos do projeto executivo eletromecânico, revisão do projeto civil, aspectos 

ambientais, entre outros assuntos, deverão ser discutidas em reunião de início de obra. 

Considerando os documentos apresentados pelo Consórcio B201, Parecer Jurídico n.º 310/201 

8 (Fl. 135) a respeito dos questionamentos desta comissão (Fls 132 a 134), ata de reunião realizada entre 

Comissão de Fiscalização e Consórcio B201 no dia 13/07/2018 (Anexo); 

Considerando o Dicionário Técnico EAP dos Equipamentos Eletromecânicos, fornecido pela 

consorciada foi dividido em fabricação, entrega, montagem e start up/comissionamento na proporção 

para pagamento proposta: 

a. Fabricação: 34,04%; 

b. Entrega: 28,04%; 

c. Montagem e instalação: 28,30%; e 

d. Testes, comissionamento e treinamentos: 9,62%; 
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Considerando o Dicionário Técnico EAP do escopo Civil, fornecido pela consorciada (anexo), 

ficou estabelecido que os serviços serão medidos conforme executados, respeitando sempre o 

cronograma físico financeiro apresentado pelo consorcio na proposta da licitação e a planilha critérios 

de medição civil. Os itens cuja unidade de medida é verba (vb), a forma de pagamento e a distribuição, 

serão definidas na reunião de início de obra em conjunto com a comissão de fiscalização e o item 17-

TORRE DE TRANSFERÊNCIA: TT01 / TT02 / TT03 / TT04 / ESCADAS, será medido conforme 

estabelecido no dicionário de obra; 

Considerando que o pagamento da etapa de fabricação dos equipamentos eletromecânicos, 

conforme parecer jurídico n.º 310/2018 (fls 135 à 141) não caracteriza adiantamento de despesa, tendo 

em vista que em nenhum momento haverá medição de matéria prima, mas sim partes dos equipamentos 

já fabricados que podem ser identificadas individualmente in loco pelos fiscais, conforme eventos de 

fabricação especificados no Dicionário Técnico EAP e ATA de reunião (anexo); 

Considerando o parecer jurídico n.º 310/2018 (fls 135 à 141) em que é descrito: “A declaração 

de depositário fiel não tem a natureza de garantia, porquanto é uma singela declaração. O bem que está 

sob guarda de quem declara pode ser extraviado ou deteriorar, o que demandará do proprietário a medida 

judicial de reparação caso o depositário resolva não o indenizar, motivo pelo qual a prestação de garantia 

específica e complementar àquela prevista no contrato, suficiente a resguardar todos os valores pagos 

pela Administração Pública”; 

 Considerando o parecer jurídico n.º 310/2018 (fls 135 à 141) em que “a garantia deverá ser 

distinta daquela inicialmente prestada ao contrato e deverá possuir valor suficiente a resguardar todos 

os valores pagos pela Administração Pública, além de eventuais penalizações da Contratada pelo 

perecimento e/ou perda do objeto.” Entendemos, portanto, a necessidade da TMSA apresentar o Seguro 

Garantia relativo ao valor da fase de fabricação, assim como assumir a responsabilidade de Fiel 

Depositário; 

Considerando que o Presidente da TMSA se propõe a assumir a responsabilidade de Fiel 

Depositário e fornecer Seguro Garantia para os materiais medidos e pagos pela APPA durante o processo 

de fabricação, até que estes sejam efetivamente entregues a APPA, conforme fls. 110 do presente 

protocolado; 

Considerando o Oficio apresentado pela TMSA (anexo), em que se compromete que os eventos 

medidos durante a fabricação dos equipamentos eletromecânicos, após certificado pela APPA, receberão 

cobertura de seguro garantia, assim como assumirá a responsabilidade de Fiel Depositário, sendo que 

tais documentos serão condicionantes para certificação das medições;  
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 Considerando o planejamento executivo apresentado pelo Consorcio Berço 201 (Planilha 

anexa), o valor acumulado ao longo dos meses não irá ultrapassar o valor da proposta da licitação, como 

pode-se observar no gráfico abaixo, onde a linha em azul representa os valores da proposta do edital e a 

linha em laranja representa os valores do planejamento executivo; 

 

 
 

Reiteramos que os valores acumulados devem ser respeitados, ou seja, não sendo permitido pela 

comissão de fiscalização, desembolsos acima do valor acumulado conforme cronograma fisico-

financeiro previsto na proposta; 

 Considerando a multidisciplinaridade envolvida na obra, recomendamos que na emissão da 

nova Ordem de Serviço de execução da obra, seja descrito que cada fiscal atuará nas questões que estão 

no âmbito de sua competência funcional; 

Considerando que foram apresentadas as quantidades de medições para os itens 

“Administração Local” e “Gerenciamento Ambiental” na Planilha de Preços (Anexo II) e no 

Cronograma Físico-Financeiro (Anexo IV), sendo equivalentes a 18 meses. Entretanto, o Contrato 

nº 024-2018 prevê, na Cláusula Sétima, a execução dos serviços em 600 dias; e o Plano Ambiental 

de Construção (PAC), apresentado juntamente ao processo de licitação (Anexo V), prevê o prazo 

de execução em 21 meses. Assim, tendo em vista que a APPA é uma Empresa Pública e é vedada 

a antecipação de pagamento sem a execução do serviço (Lei 8.666/1993, Art. 65º), informamos ser 
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ESTADO DO PARANÁ 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 
 Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 
 

Comissão de Fiscalização OS 043-18 
 
 

 
Combater a Dengue é Dever de Todos! 

4/3 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 

necessária a adequação dos prazos de pagamentos dos serviços dos itens “Administração Local” e 

“Gerenciamento Ambiental” para 20 e 21 meses. Tendo ciência, o Consórcio B201, se 

comprometeu em realizar o Gerenciamento Ambiental (item 1.7) ao longo dos 21 meses, conforme 

previsto no Plano Ambiental de Construção aprovado pelo Ibama para a obra, e a Administração 

Local (item 1.2) ao longo dos 20 meses, conforme previsto no item 11 do Termo de Referência, 

assumindo que os valores totais dos itens não serão alterados e a medição será realizada em 21 e 20 

meses respectivamente, conforme ATA e Ofício anexos. 

 Por fim, considerando, conforme Parecer Jurídico nº 310/2018 (fls. 135 à 142) 

“Inexiste qualquer determinação de órgãos de controle externo, determinação judicial, ou 

determinação administrativa para suspensão da execução do Contrato, de modo que a paralização 

de sua execução poderá acarretar sua rescisão por culpa da administração nos termos do inciso XIV 

do artigo 129 da Lei Estadual n.º 15.608/2007.”.  

Com base nessas considerações, lastreadas em fatos e argumentos técnicos, esta Comissão entende 

que, o Dicionário de Obras está apto à receber o deferimento desta Administração. 

 

É a Concepção Técnica. 

 

Antônio do Carmo Tramujas Neto 

José Aloísio Tramujas Martinelli 

Lucas Gomes Gonçalves 

Victor Yugo Kengo 

Giovani Carlos Sehaber 

Jean Michel Carvalho Suveges 

Edson Kyoharu Wakiuchi 

Felipe Zacharias 

Thales Schwanka Trevisan 

Juliana Lopes Vendrami 

Suhail Ben Nabil Zahoui 

Willian Cesar Kesseli 
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Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 

Comissão de Fiscalização – Ordem de Serviço n° 43-18/APPA 

  
 
 
ATA DE REUNIÃO – COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO – O. S N° 43-18/APPA 
DATA: 13-07-2018  
HORÁRIO: 14h00 
LOCAL: CAP – Palácio Taguaré  
 

Aos treze dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às quatorze horas, reuniram-se os 

membros da Comissão de Fiscalização, Ordem de Serviço nº 043-18-APPA, 

representados por: Lucas Gomes Gonçalves; Victor Yugo Kengo; Edson Kyoharu 

Wakiuchi; Suhail B. N. Zahoui; Juliana Lopes Vendrami; José Aloisio Tramajus Martinelli; 

Thales Schwanka Trevisan, Antônio do C. Tramujas Neto e Giovani Carlos Sehaber, o 

diretor da Diretoria de Engenharia e Manutenção (DEMANT), Guilherme Costa de 

Toledo, e a equipe do Consórcio Berço 201, representados por: Gabriel Tavares Fuzzo 

(TUCUMANN), Luiz Gustavo Gebran Villaça (TUCUMANN) e Márcio Goulart (TMSA), no 

Palácio Taguaré, Sala do CAP, visando sanar algumas dúvidas levantadas pela Comissão 

de Fiscalização referentes aos aspectos civis e eletromecânicos que constam do 

Dicionário de Obra, apresentados pelo Consórcio Berço 201. A reunião teve início com 

o diretor da DEMANT, explanando em qual etapa que se encontra o Dicionário de Obras 

e o que foi discutido em reuniões anteriores. Na sequência, o Sr. Márcio (TMSA) iniciou 

uma apresentação referente ao escopo eletromecânico da obra, com seu planejamento 

executivo; cronograma físico-financeiro e processo de medições mensais, com o 

propósito de facilitar a atuação da fiscalização física das medições e aprovação dos 

respectivos pagamentos. A apresentação foi dividida em liberação das obras civis e 

sequência de montagem dos equipamentos eletromecânicos; montagem dos 

equipamentos eletromecânicos, desmontagem dos equipamentos existentes e realização 

financeira. O Dicionário de Obra apresentado pela TMSA para o escopo eletromecânico 

está dividido em etapas, sendo, 34,04% para fabricação, 28,04% para entrega, 28,30% 

para montagem e desmontagem e 9,62% para start up e comissionamento. A Comissão 

de Fiscalização questionou quanto ao processo de medição da etapa de fabricação, 

quando seria enviada a solicitação de medição, como seriam apresentadas e 

identificadas as peças, e se em algum caso seria apresentado apenas matéria prima. O Sr. 
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Márcio (TMSA) respondeu, que as medições da etapa de fabricação serão realizadas na 

fábrica, e a solicitação de inspeção dos eventos de medição será enviada à APPA com 

antecedência a ser estabelecida oportunamente em conjunto com a Comissão de 

Fiscalização, de forma a tornar possível a ida dos ficais até os locais de fabricação, e 

somente quando, pelo menos, um dos eventos de medição previstos no Dicionário de 

Obras estiver concluído. De maneira a facilitar a identificação das peças fabricadas, o Sr. 

Márcio (TMSA) informou que as mesmas estarão dispostas em um local separado e 

específico da fábrica, no qual as peças que serão medidas estarão destacadas de uma 

maneira que o fiscal possa atestar sua fabricação. Ainda, o Sr. Márcio (TMSA) destacou 

que será apresentado aos fiscais, a identificação no projeto de quais peças estarão 

prontas para medição. Além disso, as peças medidas estarão identificadas através de 

etiquetas que permitirão identificar a encomenda (Contrato), equipamento e respectivo 

desenho ao qual a referida peça pertence, de maneira a garantir para a fiscalização que a 

peça ao ser entregue na obra, será a mesma que foi medida durante a fabricação; em 

nenhum momento será realizada medição de apenas matéria-prima, somente de peças já 

fabricadas e prontas para pintura.  A Comissão de Fiscalização indagou que é 

importante a solicitação ser enviada com antecedência, pois a APPA por se tratar de uma 

empresa pública, possui trâmites que devem ser seguidos, para que seja possível a ida 

do fiscal até o local de inspeção dos eventos de medição que ocorrerem nos locais de 

fabricação. A Comissão de Fiscalização reforçou que o cronograma físico-financeiro 

apresentado na proposta da licitação pelo Consórcio Berço 201 deverá ser respeitado, 

ou seja, o valor acumulado das medições do escopo Civil e Eletromecânico não deverá 

ultrapassar o valor acumulado do cronograma físico-financeiro proposto na licitação 

para o mesmo período, em ocorrendo tal situação, a fiscalização não autorizará o valor 

acima do previsto na proposta, devendo o excedente ser reapresentado pelo Consórcio 

Berço 201 no período subsequente. O Sr. Márcio (TMSA) apresentou uma planilha com 

os “eventos de fabricação – critérios de medição: Conjunto ou peça “em preto” (pronto 

para pintura)’; “eventos de entregas de matérias – critérios de medição: Contra entrega 

dos matérias no local de execução das obras ou onde indicado pelo contratante”; 
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“eventos de montagem – critérios de medição: Conforme avanços físicos de montagem 

medidos mensalmente”; “eventos de testes – critérios de medição: Ao término”; na qual 

constam os  valores/pesos dos itens listados na licitação. A Comissão de Fiscalização 

questionou o Consórcio Berço 201 quanto ao item 1.5 do Dicionário de Obra, 

Gerenciamento Ambiental. Conforme apresentado, a quantidade prevista para 

pagamento é de 18 meses, mas a obra está prevista para ocorrer em 20 meses. Sobre 

isso, o Sr. Luiz Gustavo (TUCUMANN), respondeu que tem ciência sobre o assunto, e 

que o Consorcio Berço 201 se compromete em realizar o Gerenciamento Ambiental ao 

longo dos 21 meses conforme previsto no Plano Ambiental de Construção aprovado pelo 

Ibama para a obra, sabendo que a medição será realizada em 18 meses, sem nenhum 

custo adicional à APPA. A Comissão de Fiscalização, indagou que este item é de 

extrema importância e caso ele não esteja sendo realizado de acordo, a obra será 

paralisada pela fiscalização. O Sr. Victor (Comissão de Fiscalização) agradeceu a 

presença de todos, disse que a Comissão de Fiscalização tomará as medidas necessárias 

para o andamento da aprovação do Dicionário de Obra e a reunião foi encerrada.  

Compõem esta Ata lista assinada pelos presentes. 
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  MÃO DE OBRA (R$) MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS (R$) UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

1 ATIVIDADES PRELIMINARES -                               -                               -                               

1.1 Canteiro de Obras vb 1,00                               -                                1.831.542,93                 1.831.542,93                 1.831.542,93                             

1.2 Administração Local mês 18,00                             -                                -                                530.998,87                    9.557.979,66                             

1.3 Mobilização de Pessoal e de Equipamentos vb 1,00                               -                                885.909,35                    885.909,35                    885.909,35                                

1.4 Sondagens Mistas -                                -                                -                                -                                

1.4.1 Região de ampliação do B201 - 4 furos até nível -50,0m - Em mar furos 4,00                               -                                32.378,77                      32.378,77                      129.515,08                                

1.4.2 Região de reforço do B201 existente - 4 furos até nível -50,0m furos 4,00                               -                                33.404,87                      33.404,87                      133.619,48                                

1.5 Sondagem a Percussão - Em terra -                                -                                -                                -                                

1.5.1 Região do traçado da estrutura da correia transportadora e torres de 
transferência - 6 furos até nível -30,0m furos 6,00                               -                                2.067,47                        2.067,47                        12.404,82                                  

1.6 Levantamentos Topográficos (Planialtimétricos) m² 16.000,00                      -                                0,50                               0,50                               8.000,00                                    

1.7 Gerenciamento Ambiental mês 18,00                             -                                -                                88.875,00                      1.599.750,00                             

1,8 Dragagem inerente a construção da ampliação do B201 m³ 60.000,00                      -                                -                                24,57                             1.474.200,00                             

2 AMPLIAÇÃO B201 -                               -                               -                               

2.1 Demolição e Remoção -                               -                               -                                

2.1.1 Dolfim Existente (oeste do Berço 201 existente) vb 1,00                               -                                28.413,74                      28.413,74                      28.413,74                                  

2.2 Fundações -                               -                               -                                

2.2.1 Estacas de Concreto com Camisa Perdida Ø1016mm e=9,53mm - 236,54kg/m - 
Aço ASTM A36 fy=250MPa -                                -                                -                                -                                

2.2.1.1 Fornecimento ton 707,00                           265,46                           6.322,78                        6.588,24                        4.657.885,68                             

2.2.1.2 Transporte e Cravação m 2.988,00                        67,37                             454,04                           521,41                           1.557.973,08                             

2.2.1.3 Arrasamento unid 63,00                             160,80                           28,04                             188,84                           11.896,92                                  

2.2.1.4 Limpeza Interna m 1.890,00                        16,35                             147,28                           163,63                           309.260,70                                

2.2.1.5 Aço CA-50 ton 531,00                           1.369,47                        4.445,97                        5.815,44                        3.087.998,64                             

2.2.1.6 Concreto C40 submerso m³ 2.332,00                        129,97                           880,92                           1.010,89                        2.357.395,48                             

2.2.1.7 Prova de Carga Dinâmica unid 4,00                               -                                5.040,02                        5.040,02                        20.160,08                                  

2.2.1.8 Prova de Carga Estática unid 1,00                               -                                267.121,01                    267.121,01                    267.121,01                                

2.3 Superestrutura -                               -                               -                                

2.3.1 Concreto Pré Moldado -                                -                                -                                -                                

2.3.1.1 Formas m² 4.328,00                        24,65                             21,55                             46,20                             199.953,60                                

2.3.1.2 Aço CA-50 ton 137,40                           1.369,47                        4.445,97                        5.815,44                        799.041,46                                

2.3.1.3 Aço CP190RB ton 2,00                               1.369,47                        14.907,79                      16.277,26                      32.554,52                                  

2.3.1.4 Concreto C40 m³ 589,00                           129,97                           880,92                           1.010,89                        595.414,21                                

2.3.1.5 Transporte e Montagem unid 211,00                           137,28                           2.210,23                        2.347,51                        495.324,61                                

2.3.2 Concreto In Loco -                                -                                -                                -                                

2.3.2.1 Formas m² 347,00                           104,16                           56,59                             160,75                           55.780,25                                  

2.3.2.2 Aço CA-50 ton 200,00                           1.369,47                        4.445,97                        5.815,44                        1.163.088,00                             

2.3.2.3 Concreto C40 m³ 1.134,00                        129,97                           880,92                           1.010,89                        1.146.349,26                             

2.3.3 Junta de Expansão Jeene JJ5070VV ou similar m 23,79                             -                                1.707,88                        1.707,88                        40.630,47                                  

2.3.4 Enchimento da canaleta de drenagem m³ 12,00                             -                                89,22                             89,22                             1.070,64                                    

2.4 Acessórios -                               -                               -                                

2.4.1 Defensa - Energia = 884 kN.m e Reação = 1220 kN com acessórios -                                -                                -                                -                                

2.4.1.1 Fornecimento  unid 4,00                               -                                182.700,69                    182.700,69                    730.802,76                                

2.4.1.2 Instalação unid 4,00                               992,93                           1.974,16                        2.967,09                        11.868,36                                  

2.4.2 Cabeço de Amarração 1500 kN com acessórios -                                -                                -                                -                                

2.4.2.1 Fornecimento  unid 4,00                               -                                18.900,07                      18.900,07                      75.600,28                                  

2.4.2.2 Instalação unid 4,00                               570,33                           1.477,87                        2.048,20                        8.192,80                                    

2.4.3 Trilhos TR-45 com acessórios -                                -                                -                                -                                

2.4.3.1 Fornecimento  m 142,00                           -                                378,00                           378,00                           53.676,00                                  

2.4.3.2 Instalação m 142,00                           -                                2.016,01                        2.016,01                        286.273,42                                

2.4.4 Escada de Marinheiro com acessórios -                                -                                -                                -                                

2.4.4.1 Fornecimento  unid 1,00                               -                                3.308,29                        3.308,29                        3.308,29                                    

2.4.4.2 Instalação unid 1,00                               570,33                           1.477,87                        2.048,20                        2.048,20                                    

3 REFORÇO B201 -                               -                               -                               

3.1 Demolição e Remoção -                               -                               -                                

3.1.1 Sistema de atracação -                                -                                -                                -                                

3.1.1.1 Remoção de defensas unid 6,00                               -                                1.260,00                        1.260,00                        7.560,00                                    

3.1.1.2 Remoção de pedras do paramento - Cantaria m³ 68,00                             -                                390,60                           390,60                           26.560,80                                  

3.1.2 Remoção de aterro sobre o cais existente m³ 1.400,00                        -                                25,20                             25,20                             35.280,00                                  

3.1.3 Remoção de sobrelaje (h=30cm) sobre o cais existente m³ 341,00                           -                                390,60                           390,60                           133.194,60                                

3.1.4 Remoção de Trilho TR-45 (lado terra) m 151,00                           -                                882,00                           882,00                           133.182,00                                

3.1.5 Furo em laje para posterior cravação de estacas -                                -                                -                                -                                

3.1.5.1 Furo Ø80cm e h=70cm unid 65,00                             -                                8.190,03                        8.190,03                        532.351,95                                

ESTADO DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

DEMANT

MODERNIZAÇÃO DOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO 201 E 202 E AMPLIAÇÃO DO BERÇO 201 DO PORTO DE PARANAGUÁ - PR

ESTRUTURAS CIVIS
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  MÃO DE OBRA (R$) MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS (R$) UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

ESTADO DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

DEMANT

MODERNIZAÇÃO DOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO 201 E 202 E AMPLIAÇÃO DO BERÇO 201 DO PORTO DE PARANAGUÁ - PR

ESTRUTURAS CIVIS3.1.5.2 Furo Ø40cm e h=70cm unid 34,00                             -                                6.300,02                        6.300,02                        214.200,68                                

3.1.6 Remoção do solo excedente sob o cais existente m³ 1.200,00                        6,74                               27,38                             34,12                             40.944,00                                  

3.2 Fundações -                               -                               -                                

3.2.1 Estacas Metálicas com Plug de Concreto Armado Ø610mm e=12,7mm - 
187,08kg/m - Aço ASTM A36 fy=250MPa -                                -                                -                                -                                

3.2.1.1 Fornecimento ton 577,00                           265,46                           6.322,78                        6.588,24                        3.801.414,48                             

3.2.1.2 Transporte e Cravação m 3.081,00                        67,37                             375,82                           443,19                           1.365.468,39                             

3.2.1.3 Arrasamento unid 65,00                             160,80                           28,04                             188,84                           12.274,60                                  

3.2.1.4 Limpeza Interna m 345,00                           16,35                             147,28                           163,63                           56.452,35                                  

3.2.1.5 Aço CA-50 ton 15,60                             1.369,47                        4.445,97                        5.815,44                        90.720,86                                  

3.2.1.6 Concreto C40 submerso m³ 104,70                           129,97                           880,92                           1.010,89                        105.840,18                                

3.2.1.7 Prova de Carga Estática unid 1,00                               -                                267.121,01                    267.121,01                    267.121,01                                

3.2.1.8 Prova de Carga Dinâmica unid 4,00                               -                                5.040,02                        5.040,02                        20.160,08                                  

3.2.2 Estacas metálicas perfil HP 200x53 - ASTM A572 Gr50 fy=345MPa com studbolt -                                -                                -                                -                                

3.2.2.1 Fornecimento ton 73,70                             -                                6.300,02                        6.300,02                        464.311,47                                

3.2.2.2 Transporte e Cravação m 1.391,00                        67,37                             375,82                           443,19                           616.477,29                                

3.2.2.3 Arrasamento unid 42,00                             160,80                           28,04                             188,84                           7.931,28                                    

3.2.2.4 Prova de Carga Dinâmica unid 2,00                               -                                5.040,02                        5.040,02                        10.080,04                                  

3.3 Superestrutura -                               -                               -                                

3.3.1 Viga de Reforço - Lado Mar -                                -                                -                                -                                

3.3.1.1 Formas m² 660,00                           104,16                           56,59                             160,75                           106.095,00                                

3.3.1.2 Aço CA-50 ton 29,50                             1.369,47                        4.445,97                        5.815,44                        171.555,48                                

3.3.1.3 Concreto C40 m³ 273,00                           129,97                           880,92                           1.010,89                        275.972,97                                

3.3.2 Reforço da laje -                                -                                -                                -                                

3.3.2.1 Preparação da superfície (escarificar) m² 320,00                           51,86                             15,12                             66,98                             21.433,60                                  

3.3.2.2 Formas m² 92,00                             104,16                           56,59                             160,75                           14.789,00                                  

3.3.2.3 Aço CA-50 ton 10,80                             1.369,47                        4.445,97                        5.815,44                        62.806,75                                  

3.3.2.4 Concreto C40 m³ 48,00                             129,97                           880,92                           1.010,89                        48.522,72                                  

3.3.2.5 Furo para posterior fixação das barras unid 8.296,00                        -                                41,83                             41,83                             347.021,68                                

3.3.2.6 Fornecimento e aplicação de adesivo epoxi por furo unid 8.296,00                        -                                6,30                               6,30                               52.264,80                                  

3.3.3 Viga lado terra -                                -                                -                                -                                

3.3.3.1 Formas m² 75,00                             104,16                           56,59                             160,75                           12.056,25                                  

3.3.3.2 Aço CA-50 ton 4,00                               1.369,47                        4.445,97                        5.815,44                        23.261,76                                  

3.3.3.3 Concreto C40 m³ 27,00                             129,97                           880,92                           1.010,89                        27.294,03                                  

3.3.4 Viga paramento (região das defensas - restauração com concreto armado) -                                -                                -                                -                                

3.3.4.1 Preparação da superfície (escarificar) m² 170,00                           51,86                             15,12                             66,98                             11.386,60                                  

3.3.4.2 Formas m² 204,00                           104,16                           56,59                             160,75                           32.793,00                                  

3.3.4.3 Aço CA-50 ton 16,20                             1.369,47                        4.445,97                        5.815,44                        94.210,13                                  

3.3.4.4 Concreto C40 m³ 67,20                             129,97                           880,92                           1.010,89                        67.931,81                                  

3.3.4.5 Furo para posterior fixação das barras unid 858,00                           -                                41,83                             41,83                             35.890,14                                  

3.3.4.6 Fornecimento e aplicação de adesivo epoxílico por furo unid 858,00                           -                                6,30                               6,30                               5.405,40                                    

3.3.5 Itens Gerais -                                -                                -                                -                                

3.3.5.1 Grout C40 m³ 10,00                             106,08                           497,98                           604,06                           6.040,60                                    

3.3.5.2 Poliestireno expandido (e=1cm) m² 101,00                           -                                278,32                           278,32                           28.110,32                                  

3.3.5.3 Filme plástico m² 90,00                             -                                12,60                             12,60                             1.134,00                                    

3.3.5.4 Junta tipo Jeene ou similar m 6,60                               -                                1.707,88                        1.707,88                        11.272,01                                  

3.3.5.5 Grout C40 para ligação das estacas HP200x53 m³ 3,00                               -                                485,38                           485,38                           1.456,14                                    

3.3.6 Recomposição de aterro sobre o cais -                                -                                -                                -                                

3.3.6.1 Reaproveitamento e instalação m³ 1.000,00                        -                                16,42                             16,42                             16.420,00                                  

3.3.6.2 Aterro -                                -                                -                                -                                

3.3.6.2.1 Fornecimento m³ 400,00                           -                                6,96                               6,96                               2.784,00                                    

3.3.6.2.2 Instalação (compactação) m³ 400,00                           -                                3,53                               3,53                               1.412,00                                    

3.3.7 Recomposição da sobrelaje de concreto (piso = 30cm) m³ 341,00                           -                                630,00                           630,00                           214.830,00                                

3.4 Acessórios -                               -                               -                                

3.4.1 Novas Defensas - Energia = 884 kN.m e Reação = 1220 kN -                                -                                -                                -                                

3.4.1.1 Fornecimento  unid 6,00                               -                                182.700,69                    182.700,69                    1.096.204,14                             

3.4.1.2 Instalação unid 6,00                               992,93                           1.974,16                        2.967,09                        17.802,54                                  

3.4.2 Recuperação dos cabeços existentes unid 7,00                               482,64                           945,00                           1.427,64                        9.993,48                                    

3.4.3 Trilho TR-45 com acessórios (chapas, chumbadores etc) -                                -                                -                                -                                

3.4.3.1 Fornecimento  m 327,00                           -                                378,00                           378,00                           123.606,00                                

3.4.3.2 Instalação m 327,00                           -                                2.016,01                        2.016,01                        659.235,27                                

4 ESPAÇADORES (FLUTUADORES) PARA DEFENSAS -                               -                               -                               

4.1 Fornecimento e Fabricação unid 6,00                               13.475,00                      123.833,93                    137.308,93                    823.853,58                                
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ESTRUTURAS CIVIS4.2 Instalação unid 6,00                               54,44                             1.228,48                        1.282,92                        7.697,52                                    

5 DOLFINS DE AMARRAÇÃO -                               -                               -                               

5.1 Fundações -                               -                               -                                

5.1.1 Estacas Metálicas Ø812,8mm e=19mm - 371,95kg/m - Aço A572 Gr50 
fy=345MPa -                                -                                -                                -                                

5.1.1.1 Fornecimento ton 143,50                           265,46                           6.322,78                        6.588,24                        945.412,44                                

5.1.1.2 Transporte e Cravação m 385,60                           67,37                             454,04                           521,41                           201.055,70                                

5.1.1.3 Arrasamento unid 8,00                               160,80                           28,04                             188,84                           1.510,72                                    

5.1.1.4 Aço CA-50 ton 9,54                               1.369,47                        4.445,97                        5.815,44                        55.479,30                                  

5.1.1.5 Concreto C40 m³ 46,00                             129,97                           880,92                           1.010,89                        46.500,94                                  

5.1.1.6 Prova de Carga Dinâmica unid 1,00                               -                                5.040,02                        5.040,02                        5.040,02                                    

5.2 Superestrutura -                               -                               -                                

5.2.1 Estrutura Metálica -                                -                                -                                -                                

5.2.1.1 Vigas - Aço ASTM A36 - fy=250MPa ton 13,26                             -                                11.340,04                      11.340,04                      150.385,26                                

5.2.1.2 Acessórios para fixação e içamento - Aço ASTM A36 - fy=250MPa ton 1,73                               -                                11.340,04                      11.340,04                      19.648,66                                  

5.2.1.3 Grades de piso (Resina poliester reforçada com fibra de vidro) e acessórios ton 0,46                               -                                11.340,04                      11.340,04                      5.259,06                                    

5.2.2 Jaqueta Metálica -                                -                                -                                -                                

5.2.2.1 Estrutura Principal - Aço ASTM A572 Gr 50 fy=345MPa ton 15,62                             -                                11.340,04                      11.340,04                      177.179,96                                

5.2.2.2 Acessórios para içamento - Aço ASTM A36 - fy=250MPa ton 0,16                               -                                11.340,04                      11.340,04                      1.801,71                                    

5.2.2.3 Graute C40 entre estaca e jaqueta m³ 4,20                               106,08                           497,98                           604,06                           2.537,05                                    

5.3 Acessórios -                               -                               -                                

5.3.1 Gancho Duplo de Desengate Rápido 1250 kN com cabrestante elétrico e 
acessórios -                                -                                -                                -                                

5.3.1.1 Fornecimento unid 1,00                               -                                264.601,00                    264.601,00                    264.601,00                                

5.3.1.2 Instalação unid 1,00                               452,97                           897,21                           1.350,18                        1.350,18                                    

5.4 Pintura Anti Corrosiva vb 1,00                             -                               -                               165.232,37                    165.232,37                                

6 PASSARELAS METÁLICAS -                               -                               -                               

6.1 Passarela de Ligação entre Dolfim de Amarração e Ampliação do 
B201 -                               -                               -                                

6.1.1 Fornecimento e Fabricação ton 7,70                               84,22                             12.873,32                      12.957,54                      99.773,06                                  

6.1.2 Instalação ton 7,70                               137,28                           2.003,94                        2.141,22                        16.487,39                                  

6.2 Passarela de Ligação entre Ampliação do B201 e Dolfim da Torre de 
Transferencia -                               -                               -                                

6.2.1 Fornecimento e Fabricação ton 0,77                               84,22                             12.873,32                      12.957,54                      10.026,41                                  

6.2.2 Instalação ton 0,77                               137,28                           2.003,94                        2.141,22                        1.656,85                                    

7 BLOCOS DE FUNDAÇÃO DAS TORRES E DA ESTRUTURA DE SUPORTE 
PARA CORREIAS TRANSPORTADORAS -                               -                               -                               

7.1 Blocos em Mar -                               -                               -                                

7.1.1 Fundações -                                -                                -                                -                                

7.1.1.1 Estacas de Concreto com Camisa Perdida 1016mm e=9,53mm - 236,54kg/m -                                -                                -                                -                                

7.1.1.1.1 Fornecimento ton 287,00                           265,46                           6.322,78                        6.588,24                        1.890.824,88                             

7.1.1.1.2 Transporte e Cravação m 1.215,00                        67,37                             454,04                           521,41                           633.513,15                                

7.1.1.1.3 Arrasamento unid 25,00                             160,80                           28,04                             188,84                           4.721,00                                    

7.1.1.1.4 Limpeza Interna m 1.085,00                        16,35                             147,28                           163,63                           177.538,55                                

7.1.1.1.5 Aço CA-50 ton 173,00                           1.369,47                        4.445,97                        5.815,44                        1.006.071,12                             

7.1.1.1.6 Concreto C40 m³ 950,00                           129,97                           880,92                           1.010,89                        960.345,50                                

7.1.1.1.7 Prova de Carga Dinâmica unid 2,00                               -                                5.040,02                        5.040,02                        10.080,04                                  

7.1.2 Superestrutura -                                -                                -                                -                                

7.1.2.1 Concreto Pré Moldado -                                -                                -                                -                                

7.1.2.1.1 Formas m² 281,00                           24,65                             21,55                             46,20                             12.982,20                                  

7.1.2.1.2 Aço CA-50 ton 5,30                               1.369,47                        4.445,97                        5.815,44                        30.821,83                                  

7.1.2.1.3 Concreto C40 m³ 35,00                             129,97                           880,92                           1.010,89                        35.381,15                                  

7.1.2.1.4 Transporte e Montagem unid 6,00                               137,28                           2.210,23                        2.347,51                        14.085,06                                  

7.1.2.2 Concreto In Loco -                                -                                -                                -                                

7.1.2.2.1 Formas m² 516,00                           104,16                           56,59                             160,75                           82.947,00                                  

7.1.2.2.2 Aço CA-50 ton 66,00                             1.369,47                        4.445,97                        5.815,44                        383.819,04                                

7.1.2.2.3 Concreto C40 m³ 615,00                           129,97                           880,92                           1.010,89                        621.697,35                                

7.2 Blocos em Terra -                               -                               -                                

7.2.1 Fundações -                                -                                -                                -                                

7.2.1.1 Estacas Pré Moldadas 33x33cm -                                -                                -                                -                                

7.2.1.1.1 Fornecimento m 4.268,00                        -                                166,32                           166,32                           709.853,76                                

7.2.1.1.2 Transporte e Cravação m 4.268,00                        67,37                             375,82                           443,19                           1.891.534,92                             

7.2.1.1.3 Arrasamento unid 234,00                           160,80                           28,04                             188,84                           44.188,56                                  

7.2.1.1.4 Prova de Carga Dinâmica unid 12,00                             -                                5.040,02                        5.040,02                        60.480,24                                  

7.2.1.2 Estacas Pré Moldadas 23x23cm -                                -                                -                                -                                

7.2.1.2.1 Fornecimento m 235,00                           -                                90,72                             90,72                             21.319,20                                  

7.2.1.2.2 Transporte e Cravação m 235,00                           67,37                             375,82                           443,19                           104.149,65                                
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ESTRUTURAS CIVIS7.2.1.2.3 Arrasamento unid 22,00                             160,80                           28,04                             188,84                           4.154,48                                    

7.2.1.2.4 Prova de Carga Dinâmica unid 1,00                               -                                5.040,02                        5.040,02                        5.040,02                                    

7.2.2 Superestrutura -                                -                                -                                -                                

7.2.2.1 Concreto In Loco -                                -                                -                                -                                

7.2.2.1.1 Formas m² 410,00                           104,16                           56,59                             160,75                           65.907,50                                  

7.2.2.1.2 Aço CA-50 ton 14,00                             1.369,47                        4.445,97                        5.815,44                        81.416,16                                  

7.2.2.1.3 Concreto C40 m³ 202,00                           129,97                           1.131,03                        1.261,00                        254.722,00                                

8 TORRE DE TRANSFERÊNCIA : TT01 / TT02 / TT03 / TT04 / ESCADAS -                               -                               

8.1 PERFIS METÁLICOS -                               -                               

8.1.1 W 150x13  kg 240,00                           11,76                             12,96                             24,72                             5.932,80                                    

8.1.2 W 200x26,6  kg 3.000,00                        11,76                             12,96                             24,72                             74.160,00                                  

8.1.3 W 250x32,7  kg 8.310,00                        11,76                             12,96                             24,72                             205.423,20                                

8.1.4 W 250x44,8  kg 1.850,00                        11,76                             12,96                             24,72                             45.732,00                                  

8.1.5 W 360x64  kg 5.800,00                        11,76                             12,96                             24,72                             143.376,00                                

8.1.6 U laminado 6"- 1ª alma  kg 470,00                           11,76                             12,96                             24,72                             11.618,40                                  

8.1.7 Perfil dobrado - U 75x40x2,00  kg 2.370,00                        11,76                             12,96                             24,72                             58.586,40                                  

8.1.8 Perfil dobrado - UE 100x50x17x2,65  kg 1.920,00                        11,76                             12,96                             24,72                             47.462,40                                  

8.1.9 Perfil dobrado - UE 160x60x25x2,65  kg 5.400,00                        11,76                             12,96                             24,72                             133.488,00                                

8.1.10 Perfil dobrado - UE 210x70x25x3,00  kg 13.920,00                      11,76                             12,96                             24,72                             344.102,40                                

8.1.11 Perfil dobrado - UE 250x90x40x4,75  kg 8.580,00                        11,76                             12,96                             24,72                             212.097,60                                

8.1.12 Chapas e barras redondas  kg 7.065,00                        11,76                             12,96                             24,72                             174.646,80                                

8.1.13 Grade de piso - Gradetec ou similar - (degrais e patamares) - GP 70x302 - 
malha 35x70xh=30 - resistência : sobrecarga de 266 kg/m²  kg 3.900,00                        11,76                             33,96                             45,72                             178.308,00                                

8.1.14 W360x64 (Perfis para monovias)  kg 3.580,00                        11,76                             12,96                             24,72                             88.497,60                                  

8.2 TELHAS E ACESSÓRIOS -                               -                               -                               

8.2.1

Telha de cobertura e fechamento - trapezoidal - LR40 - cor natural - em 
alumínio 0,6mm - recobrimento duplo (2 1/2" trapézios) - incluindo acessórios 
de fixação (parafusos autoperfurante - traxx - acabamento climaseal), 
acessórios de vedação e mão de obra de instalação

 m² 3.800,00                        30,00                             45,60                             75,60                             287.280,00                                

8.2.2
Telha translúscida de policarbonato - trapezoidal - 2mm - incluindo acessórios 
de fixação (parafusos autoperfurantes - traxx - acabamento climaseal), 
acessórios de vedação e mão de obra de instalação

 m² 420,00                           30,00                             88,32                             118,32                           49.694,40                                  

8.2.3 Tapa onda inferior - no padrão das telhas de cobertura e fechamento  m 745,00                           6,96                               13,80                             20,76                             15.466,20                                  

8.3 GUARDA-CORPO / TELAS -                               -                               -                               

8.3.1 DIN 2440 f1 1/4"  kg 5.100,00                        11,76                             12,96                             24,72                             126.072,00                                

8.3.2 Barra Chata 1"x3/16"  kg 1.700,00                        11,76                             12,96                             24,72                             42.024,00                                  

8.3.3 Barra Chata 4"x1/4"  kg 3.400,00                        11,76                             12,96                             24,72                             84.048,00                                  

8.3.4 Cantoneira laminada - L 3/4"x1/8"  kg 1.700,00                        11,76                             12,96                             24,72                             42.024,00                                  

8.3.5 Tela para guarda-corpo (malha 100x100mm) - fio 4,2  kg 1.360,00                        12,36                             27,36                             39,72                             54.019,20                                  

8.3.6 Tela para fechamentos diversos  (malha 100x100mm) - fio 4,2  kg 750,00                           12,36                             27,36                             39,72                             29.790,00                                  

8.4 ESQUADRIAS -                               -                               -                               

8.4.1 Porta 80x210 giro – 01 folha : estrutura de aço – galvanizado à fogo – 
fechamento com telhas de alumínio trapezoidal 0,6mm  pç 4,00                               960,00                           3.000,01                        3.960,01                        15.840,04                                  

8.4.2 Porta 250x580 – giro – 02 folhas : estrutura de aço – galvanizado à fogo – 
fechamento com telhas de alumínio trapezoidal 0,6mm  pç 1,00                               1.440,01                        5.400,02                        6.840,03                        6.840,03                                    

8.4.3 Porta 250x600 – giro – 02 folhas : estrutura de aço – galvanizado à fogo – 
fechamento com telhas de alumínio trapezoidal 0,6mm  pç 3,00                               1.560,01                        5.760,02                        7.320,03                        21.960,09                                  

8.4.4 Porta 80x210 – giro – 01 folha : estrutura de aço – galvanizado à fogo – 
fechamento com TELA metálica (anti-pássaro)  pç 5,00                               960,00                           2.520,01                        3.480,01                        17.400,05                                  

8.4.5 Porta 240x300 – giro – 02 folhas : estrutura de aço – galvanizado à fogo – 
fechamento com TELA metálica (anti-pássaro)  pç 1,00                               1.080,00                        4.020,02                        5.100,02                        5.100,02                                    

9 GALERIAS PARA TC-01 / TC-02 / TC-03 / TC-04 / TC-07 / TC-08 -                               -                               -                               

9.1 PERFIS METÁLICOS -                               -                               -                               

9.1.1 W 200x26,6  kg 36.530,00                      13,80                             15,36                             29,16                             1.065.214,80                             

9.1.2 W 200x31,3  kg 3.660,00                        13,80                             15,36                             29,16                             106.725,60                                

9.1.3 W 250x44,8  kg 79.700,00                      13,80                             15,36                             29,16                             2.324.052,00                             

9.1.4 W 310x44,5  kg 2.270,00                        13,80                             15,36                             29,16                             66.193,20                                  

9.1.5 W 360x44  kg 11.040,00                      13,80                             15,36                             29,16                             321.926,40                                

9.1.6 W 360x64  kg 248.320,00                    13,80                             15,36                             29,16                             7.241.011,20                             

9.1.7 W 460x89  kg 49.200,00                      13,80                             15,36                             29,16                             1.434.672,00                             

9.1.8 W 460x89 (com abas laterais)  kg 12.120,00                      13,80                             15,36                             29,16                             353.419,20                                

9.1.9 CS 450x209  kg 15.900,00                      13,80                             15,36                             29,16                             463.644,00                                

9.1.10 CS 400x248  kg 71.670,00                      13,80                             15,36                             29,16                             2.089.897,20                             

9.1.11 CVS 400x152  kg 8.800,00                        13,80                             15,36                             29,16                             256.608,00                                

9.1.12 U laminado 3" - 1ª alma  kg 3.110,00                        13,80                             15,36                             29,16                             90.687,60                                  

9.1.13 Cantoneira laminada - L 2 1/2" x 3/16"  kg 3.800,00                        13,80                             15,36                             29,16                             110.808,00                                

9.1.14 Cantoneira laminada - L 3" x 1/4"  kg 16.640,00                      13,80                             15,36                             29,16                             485.222,40                                

9.1.15 Cantoneira laminada - L 3" x 5/16"  kg 3.800,00                        13,80                             15,36                             29,16                             110.808,00                                

9.1.16 Cantoneira laminada - L 4" x 3/8"  kg 47.140,00                      13,80                             15,36                             29,16                             1.374.602,40                             

9.1.17 Perfil dobrado - U 75x40x2,00  kg 15.500,00                      13,80                             15,36                             29,16                             451.980,00                                

METÁLICA
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ESTRUTURAS CIVIS9.1.18 Tb f 1 1/2" x 2,25  kg 11.210,00                      13,80                             15,36                             29,16                             326.883,60                                

9.1.19 Chapas e barras redondas  kg 51.232,80                      13,80                             15,36                             29,16                             1.493.948,45                             

9.1.20 Grade de piso - Gradetec ou similar - (degrais e patamares) - GP 70x302 - 
malha 35x70xh=30 - resistência : sobrecarga de 266 kg/m²  kg 21.120,00                      13,80                             33,96                             47,76                             1.008.691,20                             

9.2 TELHAS E ACESSÓRIOS -                               -                               -                               

9.2.1

Telha de cobertura e fechamento - trapezoidal - LR40 - cor natural - em 
alumínio 0,6mm - recobrimento duplo (2 1/2" trapézios) - incluindo acessórios 
de fixação (parafusos autoperfurante - traxx - acabamento climaseal), 
acessórios de vedação e mão de obra de instalação

 m² 4.310,00                        30,00                             45,60                             75,60                             325.836,00                                

9.2.2
Telha translúscida de policarbonato - trapezoidal - 2mm - incluindo acessórios 
de fixação (parafusos autoperfurantes - traxx - acabamento climaseal), 
acessórios de vedação e mão de obra de instalação

 m² 400,00                           30,00                             88,32                             118,32                           47.328,00                                  

9.2.3 Tapa onda inferior - no padrão das telhas de cobertura e fechamento  m 2.850,00                        6,96                               13,80                             20,76                             59.166,00                                  

9.2.4 Bandeja em alumínio, espessura 1mm - prever suportes a cada 600mm  m² 2.730,00                        21,60                             30,00                             51,60                             140.868,00                                

10 TORRE DE TRANSFERÊNCIA TT01 -                               -                               -                               

10.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                               -                               -                               

10.1.1 Locação da obra m²                              36,34 5,77                               2,08                               7,85                               285,27                                       

10.1.2 Controle tecnológico de concreto - moldagem, transporte, cura e ensaio de 
corpos de prova pç                              62,00 15,00                             6,00                               21,00                             1.302,00                                    

10.2 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +04,00m -                               -                               -                               

10.2.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              23,76 123,78                           838,97                           962,75                           22.874,94                                  

10.2.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            139,59 114,53                           78,73                             193,26                           26.977,16                                  

10.2.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         2.888,00 1,94                               5,90                               7,84                               22.641,92                                  

10.2.4 Camada de brita sob a laje m³                              23,62 27,54                             123,85                           151,39                           3.575,83                                    

10.2.5 Lona plástica dupla 200 micras m²                              41,79 2,58                               13,38                             15,96                             666,97                                       

10.2.6 Locação de conjuntos de chumbadores para estrutura da escada Pç                                4,00 41,29                             7,70                               48,99                             195,96                                       

10.2.7 Acabamento desempenado para laje m²                              46,50 22,54                             0,29                               22,83                             1.061,60                                    

10.3 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +09,00m -                               -                               -                               

10.3.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              11,84 123,78                           838,97                           962,75                           11.398,96                                  

10.3.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              93,40 114,53                           78,73                             193,26                           18.050,48                                  

10.3.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         2.831,00 1,94                               5,90                               7,84                               22.195,04                                  

10.4 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +14,00m -                               -                               -                               

10.4.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              11,84 123,78                           838,97                           962,75                           11.398,96                                  

10.4.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              93,40 114,53                           78,73                             193,26                           18.050,48                                  

10.4.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         2.746,00 1,94                               5,90                               7,84                               21.528,64                                  

10.5 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +19,00m -                               -                               -                               

10.5.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              29,09 123,78                           838,97                           962,75                           28.006,40                                  

10.5.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            172,58 114,53                           78,73                             193,26                           33.352,81                                  

10.5.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         5.046,00 1,94                               5,90                               7,84                               39.560,64                                  

10.5.4 Locação de conjuntos de chumbadores para equipamentos pç                              16,00 41,29                             7,70                               48,99                             783,84                                       

10.5.5 Acabamento desempenado para laje m²                              39,70 22,54                             0,29                               22,83                             906,35                                       

10.6 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +26,00m -                               -                               -                               

10.6.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              16,71 123,78                           838,97                           962,75                           16.087,55                                  

10.6.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            130,90 114,53                           78,73                             193,26                           25.297,73                                  

10.6.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         1.473,00 1,94                               5,90                               7,84                               11.548,32                                  

10.6.4 Locação de conjuntos de chumbadores para estrutura de cobertura Pç                              14,00 41,29                             7,70                               48,99                             685,86                                       

11 TORRE DE TRANSFERÊNCIA TT02 -                               -                               -                               

11.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                               -                               -                               

11.1.1 Locação da obra m²                              68,00 5,77                               2,08                               7,85                               533,80                                       

11.1.2 Controle tecnológico de concreto - moldagem, transporte, cura e ensaio de 
corpos de prova pç                            239,00 15,00                             6,00                               21,00                             5.019,00                                    

11.2 PISOS DE CONCRETO - NÍVEL +04,35m -                               -                               -                               

11.2.1 Concreto Fck = 40 Mpa m³                              14,20 123,78                           838,97                           962,75                           13.671,05                                  

11.2.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              46,42 114,53                           78,73                             193,26                           8.971,13                                    

11.2.3 Tela Q 138 sup. - CA 60 paineis 2,45 x 6,00 m (18% emendas) m²                              85,00 2,98                               16,38                             19,36                             1.645,60                                    

11.2.4 Tela Q 196 inf. - CA 60 paineis 2,45 x 6,00 m (18% emendas) m²                              85,00 2,98                               26,18                             29,16                             2.478,60                                    

11.2.5 Lona plastica 0,2 mm dupla c/ 15% emendas m²                              78,20 2,58                               13,38                             15,96                             1.248,07                                    

11.2.6 Acabamento desempenado para piso m²                            250,17 22,54                             0,29                               22,83                             5.711,38                                    

11.2.7 Junta de Encontro - Poliuretano (10x10mm) m                              28,00 7,37                               22,97                             30,34                             849,52                                       

11.2.8 Aço CA 50 para Vigas de Borda e Canaletas Kg                            418,00 1,94                               5,90                               7,84                               3.277,12                                    

11.2.9 Espaçador soldado para tela soldada h = 8 cm m                            160,00 0,46                               3,06                               3,52                               563,20                                       

11.2.10 Espaçador plástico (4 un / m2) pç                            272,00 0,12                               0,42                               0,54                               146,88                                       

11.2.11 Cantoneiras de Piso e Canaletas m                              36,00 39,95                             78,19                             118,14                           4.253,04                                    

11.2.12 Engaste de armaduras com adesivo estrutural conforme detalhes pç                            680,00 11,28                             25,13                             36,41                             24.758,80                                  

11.3 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +09,30m -                               -                               -                               

11.3.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              54,57 123,78                           838,97                           962,75                           52.537,27                                  

11.3.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            384,80 114,53                           78,73                             193,26                           74.366,45                                  

11.3.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         5.190,00 1,94                               5,90                               7,84                               40.689,60                                  
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  MÃO DE OBRA (R$) MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS (R$) UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

ESTADO DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

DEMANT

MODERNIZAÇÃO DOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO 201 E 202 E AMPLIAÇÃO DO BERÇO 201 DO PORTO DE PARANAGUÁ - PR

ESTRUTURAS CIVIS11.4 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +14,30m -                               -                               -                               

11.4.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              36,63 123,78                           838,97                           962,75                           35.265,53                                  

11.4.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            292,75 114,53                           78,73                             193,26                           56.576,87                                  

11.4.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         6.574,00 1,94                               5,90                               7,84                               51.540,16                                  

11.5 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +19,00m -                               -                               -                               

11.5.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              73,07 123,78                           838,97                           962,75                           70.348,14                                  

11.5.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            443,80 114,53                           78,73                             193,26                           85.768,79                                  

11.5.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         8.883,00 1,94                               5,90                               7,84                               69.642,72                                  

11.5.4 Locação de conjuntos de chumbadores para equipamentos pç                              12,00 41,29                             7,70                               48,99                             587,88                                       

11.5.5 Acabamento desempenado para laje m²                            250,17 22,54                             0,29                               22,83                             5.711,38                                    

11.6 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +23,70 -                               -                               -                               

11.6.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              97,02 123,78                           838,97                           962,75                           93.406,01                                  

11.6.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            596,04 114,53                           78,73                             193,26                           115.190,69                                

11.6.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         9.201,00 1,94                               5,90                               7,84                               72.135,84                                  

11.6.4 Locação de conjuntos de chumbadores para equipamentos pç                              28,00 41,29                             7,70                               48,99                             1.371,72                                    

11.6.5 Acabamento desempenado para laje m²                            242,17 22,54                             0,29                               22,83                             5.528,74                                    

11.7 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +27,20m -                               -                               -                               

11.7.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              36,60 123,78                           838,97                           962,75                           35.236,65                                  

11.7.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            216,30 114,53                           78,73                             193,26                           41.802,14                                  

11.7.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         3.984,00 1,94                               5,90                               7,84                               31.234,56                                  

11.7.4 Locação de conjuntos de chumbadores para equipamentos Pç                              12,00 41,29                             7,70                               48,99                             587,88                                       

11.7.5 Acabamento desempenado para laje m²                              77,50 22,54                             0,29                               22,83                             1.769,33                                    

11.8 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +30,70m -                               -                               -                               

11.8.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              28,23 123,78                           838,97                           962,75                           27.178,43                                  

11.8.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            232,11 114,53                           78,73                             193,26                           44.857,58                                  

11.8.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         2.245,00 1,94                               5,90                               7,84                               17.600,80                                  

11.8.4 Locação de conjuntos de chumbadores para equipamentos Pç                              10,00 41,29                             7,70                               48,99                             489,90                                       

11.9 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +34,20m -                               -                               -                               

11.9.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              18,90 123,78                           838,97                           962,75                           18.195,98                                  

11.9.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            154,60 114,53                           78,73                             193,26                           29.878,00                                  

11.9.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         1.346,90 1,94                               5,90                               7,84                               10.559,70                                  

11.9.4 Locação de conjuntos de chumbadores para estrutura de cobertura Pç                              14,00 41,29                             7,70                               48,99                             685,86                                       

12 TORRE DE TRANSFERÊNCIA TT03 -                               -                               -                               

12.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                               -                               -                               

12.1.1 Locação da obra m²                            129,90 5,77                               2,08                               7,85                               1.019,72                                    

12.1.2 Controle tecnológico de concreto - moldagem, transporte, cura e ensaio de 
corpos de prova pç                            201,00 15,00                             6,00                               21,00                             4.221,00                                    

12.2 SERVIÇOS EM TERRA -                               -                               -                               

12.2.1 Escavação do solo para execução dos baldrames e canaletas m³                              40,40 27,54                             -                                27,54                             1.112,62                                    

12.2.2 Reaterro compactado de escavações m³                              30,30 16,52                             -                                16,52                             500,56                                       

12.2.3 Bota fora do material excedente das escavações m³                              10,10 16,52                             18,36                             34,88                             352,29                                       

12.3 ESCADA EM CONCRETO -                               -                               -                               

12.3.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              24,93 123,78                           838,97                           962,75                           24.001,36                                  

12.3.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            237,00 114,53                           78,73                             193,26                           45.802,62                                  

12.3.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         2.816,00 1,94                               5,90                               7,84                               22.077,44                                  

12.3.4 Engaste de armaduras com adesivo estrutural conforme detalhes pç                            285,00 11,28                             25,13                             36,41                             10.376,85                                  

12.4 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +08,40m -                               -                               -                               

12.4.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              34,03 123,78                           838,97                           962,75                           32.762,38                                  

12.4.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            259,33 114,53                           78,73                             193,26                           50.118,12                                  

12.4.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         3.282,00 1,94                               5,90                               7,84                               25.730,88                                  

12.4.4 Impermeabilização de lajes maciças de concreto com manta líquida Viapol ou 
Similar m²                              45,00 78,61                             18,19                             96,80                             4.356,00                                    

12.4.5 Acabamento desempenado para laje m²                              96,90 22,54                             0,29                               22,83                             2.212,23                                    

12.5 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +11,85m -                               -                               -                               

12.5.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              30,27 123,78                           838,97                           962,75                           29.142,44                                  

12.5.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            220,23 114,53                           78,73                             193,26                           42.561,65                                  

12.5.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         3.356,00 1,94                               5,90                               7,84                               26.311,04                                  

12.5.5 Acabamento desempenado para laje m²                              89,72 22,54                             0,29                               22,83                             2.048,31                                    

12.6 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +15,35m -                               -                               -                               

12.6.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              44,41 123,78                           838,97                           962,75                           42.755,73                                  

12.6.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            283,00 114,53                           78,73                             193,26                           54.692,58                                  

12.6.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         4.815,00 1,94                               5,90                               7,84                               37.749,60                                  

12.6.4 Locação de conjuntos de chumbadores para equipamentos pç                              16,00 41,29                             7,70                               48,99                             783,84                                       

12.6.5 Acabamento desempenado para laje m²                              89,72 22,54                             0,29                               22,83                             2.048,31                                    
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  MÃO DE OBRA (R$) MATERIAIS E 
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ESTRUTURAS CIVIS12.7 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +21,50 -                               -                               -                               

12.7.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              47,95 123,78                           838,97                           962,75                           46.163,86                                  

12.7.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            332,50 114,53                           78,73                             193,26                           64.258,95                                  

12.7.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         5.367,00 1,94                               5,90                               7,84                               42.077,28                                  

12.7.4 Locação de conjuntos de chumbadores para equipamentos pç                              64,00 41,29                             7,70                               48,99                             3.135,36                                    

12.7.5 Acabamento desempenado para laje m²                              75,62 22,54                             0,29                               22,83                             1.726,40                                    

12.8 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +28,30 -                               -                               -                               

12.8.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              35,00 123,78                           838,97                           962,75                           33.696,25                                  

12.8.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            250,27 114,53                           78,73                             193,26                           48.367,18                                  

12.8.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         3.171,00 1,94                               5,90                               7,84                               24.860,64                                  

12.8.4 Locação de conjuntos de chumbadores para equipamentos pç                              12,00 41,29                             7,70                               48,99                             587,88                                       

12.8.5 Acabamento desempenado para laje m²                              66,12 22,54                             0,29                               22,83                             1.509,52                                    

12.9 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +32,30 -                               -                               -                               

12.9.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              41,25 123,78                           838,97                           962,75                           39.713,44                                  

12.9.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            275,10 114,53                           78,73                             193,26                           53.165,83                                  

12.9.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         3.402,00 1,94                               5,90                               7,84                               26.671,68                                  

12.9.4 Locação de conjuntos de chumbadores para equipamentos pç                              12,00 41,29                             7,70                               48,99                             587,88                                       

12.9.5 Acabamento desempenado para laje m²                              81,72 22,54                             0,29                               22,83                             1.865,67                                    

12.10 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +39,10 -                               -                               -                               

12.10.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              20,81 123,78                           838,97                           962,75                           20.034,83                                  

12.10.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            167,46 114,53                           78,73                             193,26                           32.363,32                                  

12.10.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         1.484,00 1,94                               5,90                               7,84                               11.634,56                                  

12.10.4 Locação de conjuntos de chumbadores para estrutura de cobertura Pç                              14,00 41,29                             7,70                               48,99                             685,86                                       

12.11 PISOS DE CONCRETO - NÍVEL +04,35m -                               -                               -                               

12.11.1 Areia para preenchimento de vazios entre a laje e o piso - fornecimento e 
compactação m³                            125,00 18,96                             152,04                           171,00                           21.375,00                                  

12.11.2 Concreto Fck = 40 Mpa m³                              19,50 123,78                           838,97                           962,75                           18.773,63                                  

12.11.3 Tela Q 138 sup. - CA 60 paineis 2,45 x 6,00 m (18% emendas) m²                            153,40 2,98                               16,38                             19,36                             2.969,82                                    

12.11.4 Tela Q 196 inf. - CA 60 paineis 2,45 x 6,00 m (18% emendas) m²                            153,40 2,98                               26,18                             29,16                             4.473,14                                    

12.11.5 Lona plastica 0,2 mm dupla c/ 15% emendas m²                            149,50 2,58                               13,38                             15,96                             2.386,02                                    

12.11.6 Acabamento desempenado para piso m²                            125,00 22,54                             0,29                               22,83                             2.853,75                                    

12.11.7 Brita graduada compactada m³                              13,00 27,54                             123,85                           151,39                           1.968,07                                    

12.11.8 Junta serrada - prever aplicação de selante m                                9,20 3,23                               12,91                             16,14                             148,49                                       

12.11.9 Junta de Construção -  prever aplicação de selante m                              21,00 3,23                               12,91                             16,14                             338,94                                       

12.11.10 Junta de Encontro - prever aplicação de selante m                            116,80 7,37                               22,97                             30,34                             3.543,71                                    

12.11.11 Aço CA 25 ref. barras de transferencia - L = 40cm pç                            132,00 2,38                               10,40                             12,78                             1.686,96                                    

12.11.12 Aço CA 50 para Vigas de Borda e Canaletas Kg                            280,00 1,94                               5,90                               7,84                               2.195,20                                    

12.11.13 Espaçador soldado para tela soldada h = 8 cm m                            216,00 0,46                               3,06                               3,52                               760,32                                       

12.11.14 Espaçador soldado para barra de transferência h = 8cm m                            100,00 0,46                               3,06                               3,52                               352,00                                       

12.11.15 Espaçador plástico (4 un / m2) pç                            520,00 0,12                               0,42                               0,54                               280,80                                       

12.11.16 Cantoneiras de Piso e Canaletas m                              24,88 39,95                             78,19                             118,14                           2.939,32                                    

12.12 CANALETAS DA SUBESTAÇÃO -                               -                               -                               -                               

12.12.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                                4,48 123,78                           838,97                           962,75                           4.313,12                                    

12.12.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              39,81 114,53                           78,73                             193,26                           7.693,68                                    

12.12.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                            128,00 1,94                               5,90                               7,84                               1.003,52                                    

12.12.4 Camada de brita sob Ao fundo m³                                1,49 27,54                             123,85                           151,39                           225,57                                       

12.12.5 Lona plástica dupla 200 micras m²                              25,00 2,58                               13,38                             15,96                             399,00                                       

13 TORRE DE TRANSFERÊNCIA TT04 -                               -                               -                               

13.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                               -                               -                               

13.1.1 Locação da obra m²                              46,50 5,77                               2,08                               7,85                               365,03                                       

13.1.2 Controle tecnológico de concreto - moldagem, transporte, cura e ensaio de 
corpos de prova pç                              40,00 15,00                             6,00                               21,00                             840,00                                       

13.2 SERVIÇOS EM TERRA -                               -                               -                               

13.2.1 Escavação do solo para execução dos baldrames e canaletas m³                              63,20 27,54                             -                                27,54                             1.740,53                                    

13.2.2 Reaterro compactado de escavações m³                              47,40 16,52                             -                                16,52                             783,05                                       

13.2.3 Bota fora do material excedente das escavações m³                              15,80 16,52                             18,36                             34,88                             551,10                                       

13.3 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +04,15m -                               -                               -                               

13.3.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              15,80 123,78                           838,97                           962,75                           15.211,45                                  

13.3.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              95,74 114,53                           78,73                             193,26                           18.502,71                                  

13.3.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         1.819,00 1,94                               5,90                               7,84                               14.260,96                                  

13.3.4 Acabamento desempenado para laje m²                              46,50 22,54                             0,29                               22,83                             1.061,60                                    

13.4 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +08,90m -                               -                               -                               

13.4.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              10,64 123,78                           838,97                           962,75                           10.243,66                                  

13.4.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              82,84 114,53                           78,73                             193,26                           16.009,66                                  
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  MÃO DE OBRA (R$) MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS (R$) UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

ESTADO DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

DEMANT

MODERNIZAÇÃO DOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO 201 E 202 E AMPLIAÇÃO DO BERÇO 201 DO PORTO DE PARANAGUÁ - PR

ESTRUTURAS CIVIS13.4.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         2.207,00 1,94                               5,90                               7,84                               17.302,88                                  

13.5 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +13,40m -                               -                               -                               

13.5.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              10,40 123,78                           838,97                           962,75                           10.012,60                                  

13.5.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              80,84 114,53                           78,73                             193,26                           15.623,14                                  

13.5.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         1.858,00 1,94                               5,90                               7,84                               14.566,72                                  

13.6 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +18,00m -                               -                               -                               

13.6.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              20,20 123,78                           838,97                           962,75                           19.447,55                                  

13.6.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            124,82 114,53                           78,73                             193,26                           24.122,71                                  

13.6.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         3.126,00 1,94                               5,90                               7,84                               24.507,84                                  

13.6.4 Locação de conjuntos de chumbadores para equipamentos pç                              24,00 41,29                             7,70                               48,99                             1.175,76                                    

13.6.5 Acabamento desempenado para laje m²                              39,70 22,54                             0,29                               22,83                             906,35                                       

13.7 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +22,00m -                               -                               -                               

13.7.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                                4,12 123,78                           838,97                           962,75                           3.966,53                                    

13.7.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              59,97 114,53                           78,73                             193,26                           11.589,80                                  

13.7.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                            410,00 1,94                               5,90                               7,84                               3.214,40                                    

13.7.4 Locação de conjuntos de chumbadores para estrutura de cobertura Pç                              14,00 41,29                             7,70                               48,99                             685,86                                       

14 PÓRTICO 12 -                               -                               -                               

14.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                               -                               -                               

14.1.1 Locação da obra m²                                3,15 55,92                             14,88                             70,80                             223,02                                       

14.1.2 Escavação do terreno para execução de baldrames m³                                5,00 27,54                             -                                27,54                             137,70                                       

14.1.3 Reaterro compactado de escavações Kg                                3,52 16,52                             -                                16,52                             58,15                                         

14.1.4 Controle tecnológico do concreto pç                              16,00 15,00                             6,00                               21,00                             336,00                                       

14.1.5 Bota fora do material excedente das escavações m³                                1,48 16,52                             18,36                             34,88                             51,62                                         

14.2 PILARES PRÉMOLDADOS EM CONCRETO -                               -                               -                               

14.2.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              15,85 123,78                           838,97                           962,75                           15.259,59                                  

14.2.2 Formas de madeira plastificada - Fornecimento, montagem, limpeza e 
desforma m²                            101,88 114,53                           78,73                             193,26                           19.689,33                                  

14.2.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         3.526,60 1,94                               5,90                               7,84                               27.648,54                                  

14.2.4 Transporte, içamento e montagem dos elementos prémoldados pç                                2,00 1.599,61                        13.369,25                      14.968,86                      29.937,72                                  

14.2.5 Conferência de verticalidade e nível dos pilares pç                                2,00 385,20                           39,60                             424,80                           849,60                                       

14.2.6 Concretagem do pilar no cálice de fundação pç                                2,00 123,78                           838,97                           962,75                           1.925,50                                    

14.3 VIGAS DE LIGAÇÃO MOLDADAS NO LOCAL -                               -                               -                               

14.3.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                                7,40 123,78                           838,97                           962,75                           7.124,35                                    

14.3.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              44,40 114,53                           78,73                             193,26                           8.580,74                                    

14.3.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                            465,25 1,94                               5,90                               7,84                               3.647,56                                    

14.4 VIGAS PRÉMOLDADAS PARA APOIO DAS GALERIAS -                               -                               -                               

14.4.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                                6,06 123,78                           838,97                           962,75                           5.834,27                                    

14.4.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              23,74 114,53                           78,73                             193,26                           4.587,99                                    

14.4.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                            932,10 1,94                               5,90                               7,84                               7.307,66                                    

14.4.4 Transporte, içamento e montagem dos elementos prémoldados pç                                1,00 535,44                           4.456,82                        4.992,26                        4.992,26                                    

14.4.5 Conferência de nivelamento da viga pç                                1,00 385,20                           39,60                             424,80                           424,80                                       

14.4.6 Grouteamento dos pinos de solidarização pç                              16,00 55,20                             124,80                           180,00                           2.880,00                                    

14.4.7 Locação de conjuntos de chumbadores para estruturas das galerias Pç                                2,00 41,29                             7,70                               48,99                             97,98                                         

15 PÓRTICO 13 -                               -                               -                               

15.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                               -                               -                               

15.1.1 Locação da obra m²                                3,15 55,92                             14,88                             70,80                             223,02                                       

15.1.2 Escavação do terreno para execução de baldrames m³                                5,00 27,54                             -                                27,54                             137,70                                       

15.1.3 Reaterro compactado de escavações Kg                                3,52 16,52                             -                                16,52                             58,15                                         

15.1.4 Controle tecnológico do concreto pç                              16,00 15,00                             6,00                               21,00                             336,00                                       

15.1.5 Bota fora do material excedente das escavações m³                                1,48 16,52                             18,36                             34,88                             51,62                                         

15.2 PILARES PRÉMOLDADOS EM CONCRETO -                               -                               -                               

15.2.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              13,22 123,78                           838,97                           962,75                           12.727,56                                  

15.2.2 Formas de madeira plastificada - Fornecimento, montagem, limpeza e 
desforma m²                              84,96 114,53                           78,73                             193,26                           16.419,37                                  

15.2.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         2.791,00 1,94                               5,90                               7,84                               21.881,44                                  

15.2.4 Transporte, içamento e montagem dos elementos prémoldados pç                                2,00 1.599,61                        13.369,25                      14.968,86                      29.937,72                                  

15.2.5 Conferência de verticalidade e nível dos pilares pç                                2,00 385,20                           39,60                             424,80                           849,60                                       

15.2.6 Concretagem do pilar no cálice de fundação pç                                2,00 123,78                           838,97                           962,75                           1.925,50                                    

15.3 VIGAS DE LIGAÇÃO MOLDADAS NO LOCAL -                               -                               -                               

15.3.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                                5,92 123,78                           838,97                           962,75                           5.699,48                                    

15.3.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              35,52 114,53                           78,73                             193,26                           6.864,60                                    

15.3.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                            372,20 1,94                               5,90                               7,84                               2.918,05                                    

15.4 VIGAS PRÉMOLDADAS PARA APOIO DAS GALERIAS -                               -                               -                               

15.4.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                                6,06 123,78                           838,97                           962,75                           5.834,27                                    
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  MÃO DE OBRA (R$) MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS (R$) UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

ESTADO DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

DEMANT

MODERNIZAÇÃO DOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO 201 E 202 E AMPLIAÇÃO DO BERÇO 201 DO PORTO DE PARANAGUÁ - PR

ESTRUTURAS CIVIS15.4.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              23,74 114,53                           78,73                             193,26                           4.587,99                                    

15.4.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                            932,10 1,94                               5,90                               7,84                               7.307,66                                    

15.4.4 Transporte, içamento e montagem dos elementos prémoldados pç                                1,00 535,44                           4.456,82                        4.992,26                        4.992,26                                    

15.4.5 Conferência de nivelamento da viga pç                                1,00 385,20                           39,60                             424,80                           424,80                                       

15.4.6 Grouteamento dos pinos de solidarização pç                              16,00 55,20                             124,80                           180,00                           2.880,00                                    

15.4.7 Locação de conjuntos de chumbadores para estruturas das galerias Pç                                2,00 41,29                             7,70                               48,99                             97,98                                         

16 PÓRTICO 14 -                               -                               -                               

16.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                               -                               -                               

16.1.1 Locação da obra m²                                3,15 55,92                             14,88                             70,80                             223,02                                       

16.1.2 Escavação do terreno para execução de baldrames m³                                5,00 27,54                             -                                27,54                             137,70                                       

16.1.3 Reaterro compactado de escavações Kg                                3,52 16,52                             -                                16,52                             58,15                                         

16.1.4 Controle tecnológico do concreto pç                              16,00 15,00                             6,00                               21,00                             336,00                                       

16.1.5 Bota fora do material excedente das escavações m³                                1,48 16,52                             18,36                             34,88                             51,62                                         

16.2 PILARES PRÉMOLDADOS EM CONCRETO -                               -                               -                               

16.2.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              10,81 123,78                           838,97                           962,75                           10.407,33                                  

16.2.2 Formas de madeira plastificada - Fornecimento, montagem, limpeza e 
desforma m²                              69,48 114,53                           78,73                             193,26                           13.427,70                                  

16.2.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         2.422,00 1,94                               5,90                               7,84                               18.988,48                                  

16.2.4 Transporte, içamento e montagem dos elementos prémoldados pç                                2,00 1.599,61                        13.369,25                      14.968,86                      29.937,72                                  

16.2.5 Conferência de verticalidade e nível dos pilares pç                                2,00 385,20                           39,60                             424,80                           849,60                                       

16.2.6 Concretagem do pilar no cálice de fundação pç                                2,00 123,78                           838,97                           962,75                           1.925,50                                    

16.3 VIGAS DE LIGAÇÃO MOLDADAS NO LOCAL -                               -                               -                               

16.3.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                                4,44 123,78                           838,97                           962,75                           4.274,61                                    

16.3.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              26,64 114,53                           78,73                             193,26                           5.148,45                                    

16.3.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                            279,15 1,94                               5,90                               7,84                               2.188,54                                    

16.4 VIGAS PRÉMOLDADAS PARA APOIO DAS GALERIAS -                               -                               -                               

16.4.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                                6,06 123,78                           838,97                           962,75                           5.834,27                                    

16.4.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              23,74 114,53                           78,73                             193,26                           4.587,99                                    

16.4.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                            932,10 1,94                               5,90                               7,84                               7.307,66                                    

16.4.4 Transporte, içamento e montagem dos elementos prémoldados pç                                1,00 535,44                           4.456,82                        4.992,26                        4.992,26                                    

16.4.5 Conferência de nivelamento da viga pç                                1,00 385,20                           39,60                             424,80                           424,80                                       

16.4.6 Grouteamento dos pinos de solidarização pç                              16,00 55,20                             124,80                           180,00                           2.880,00                                    

16.4.7 Locação de conjuntos de chumbadores para estruturas das galerias Pç                                2,00 41,29                             7,70                               48,99                             97,98                                         

17 PÓRTICO 15 -                               -                               -                               

17.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                               -                               -                               

17.1.1 Locação da obra m³                                3,15 55,92                             14,88                             70,80                             223,02                                       

17.1.2 Escavação do terreno para execução de baldrames m³                                5,00 27,54                             -                                27,54                             137,70                                       

17.1.3 Reaterro compactado de escavações Kg                                3,52 16,52                             -                                16,52                             58,15                                         

17.1.4 Controle tecnológico do concreto pç                              16,00 15,00                             6,00                               21,00                             336,00                                       

17.1.5 Bota fora do material excedente das escavações m³                                1,48 16,52                             18,36                             34,88                             51,62                                         

17.2 PILARES PRÉMOLDADOS EM CONCRETO -                               -                               -                               

17.2.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                                8,51 123,78                           838,97                           962,75                           8.193,00                                    

17.2.2 Formas de madeira plastificada - Fornecimento, montagem, limpeza e 
desforma m²                              54,72 114,53                           78,73                             193,26                           10.575,19                                  

17.2.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         2.003,80 1,94                               5,90                               7,84                               15.709,79                                  

17.2.4 Transporte, içamento e montagem dos elementos prémoldados pç                                2,00 1.599,61                        13.369,25                      14.968,86                      29.937,72                                  

17.2.5 Conferência de verticalidade e nível dos pilares pç                                2,00 385,20                           39,60                             424,80                           849,60                                       

17.2.6 Concretagem do pilar no cálice de fundação pç                                2,00 123,78                           838,97                           962,75                           1.925,50                                    

17.3 VIGAS DE LIGAÇÃO MOLDADAS NO LOCAL -                               -                               -                               

17.3.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                                4,44 123,78                           838,97                           962,75                           4.274,61                                    

17.3.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              26,64 114,53                           78,73                             193,26                           5.148,45                                    

17.3.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                            279,15 1,94                               5,90                               7,84                               2.188,54                                    

17.4 VIGAS PRÉMOLDADAS PARA APOIO DAS GALERIAS -                               -                               -                               

17.4.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                                6,06 123,78                           838,97                           962,75                           5.834,27                                    

17.4.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              23,74 114,53                           78,73                             193,26                           4.587,99                                    

17.4.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                            932,10 1,94                               5,90                               7,84                               7.307,66                                    

17.4.4 Transporte, içamento e montagem dos elementos prémoldados pç                                1,00 535,44                           4.456,82                        4.992,26                        4.992,26                                    

17.4.5 Conferência de nivelamento da viga pç                                1,00 385,20                           39,60                             424,80                           424,80                                       

17.4.6 Grouteamento dos pinos de solidarização pç                              16,00 55,20                             124,80                           180,00                           2.880,00                                    

17.4.7 Locação de conjuntos de chumbadores para estruturas das galerias Pç                                2,00 41,29                             7,70                               48,99                             97,98                                         

18 SERVIÇOS INICIAIS PARA SISTEMA ELÉTRICO -                               -                               -                               

18.1 Canteiro de Obras GL                                1,00 24.254,30                      54.932,32                      79.186,62                      79.186,62                                  

18.2 Mobilização de Pessoas e de Equipamentos GL                                1,00 336.876,60                    131.532,50                    468.409,10                    468.409,10                                

SISTEMA ELÉTRICO
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  MÃO DE OBRA (R$) MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS (R$) UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

ESTADO DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

DEMANT

MODERNIZAÇÃO DOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO 201 E 202 E AMPLIAÇÃO DO BERÇO 201 DO PORTO DE PARANAGUÁ - PR

ESTRUTURAS CIVIS18.3 Gerenciamento de Obra GL                                1,00 740.038,23                    133.258,91                    873.297,14                    873.297,14                                

19 INSTALAÇÕES DO SISTEMA ELÉTRICAS -                               -                               -                               

19.1 INFRAESTRUTURA -                               -                               -                               

19.1.1 Barramento de cobre Eletrolítico secção 1/2"x1/8", na cor verde. Com isolador 
para fixar na alvenaria. M                            110,00                              26,41                                9,76 36,17                             3.978,70                                    

19.1.2 Barramento de cobre para equipontencialização (BEP). Dim. 1000x100x10mm 
com suportes para fixação em parede. CJ                                1,00                            316,96                         1.622,61 1.939,57                        1.939,57                                    

19.1.3 Barramento de cobre para equipontencialização (BEP). Dim. 600x100x10mm 
com suportes para fixação em parede. CJ                                1,00                            211,31                            985,38 1.196,69                        1.196,69                                    

19.1.4 Caixa de alvenaria dim. 30x30x40cm, com tampa em concreto e alça retrátil, 
para inspeção do nível de aterramento. CJ                                1,00                            252,41                              80,83 333,24                           333,24                                       

19.1.5 Caixa de passagem em alumínio para dados e voz. Dim. 284x284x116mm. PÇ                                4,00                              31,70                            182,81 214,51                           858,04                                       

19.1.6 Caixa de passagem em alvenaria 80x80x80cm com tampa em ferro fundido. 
Padrão Copel. CJ                                3,00                            346,71                            755,29 1.102,00                        3.306,00                                    

19.1.7 Caixa de passagem metálica para Média Tensão fixada, em  parede ou laje. 
Dimensão mínima 600x600x300mm. (COM TAMPA). CJ                              25,00                            105,65                         3.300,50 3.406,15                        85.153,75                                  

19.1.8 Condulete liga de alumínio Ø2 1/2", modelos diversos. PÇ                              17,00                              26,41                              54,44 80,85                             1.374,45                                    

19.1.9 Condulete liga de alumínio Ø3", modelos diversos. PÇ                                7,00                              26,41                              96,54 122,95                           860,65                                       

19.1.10 Condulete liga de alumínio para eletroduto de Ø1.1/2" PÇ                            630,00                              15,85                              39,42 55,27                             34.820,10                                  

19.1.11 Tampa para eletrocalha em aço GF, chapa #16BWG dim 100x3000mm PÇ                                3,00                              15,85                              71,46 87,31                             261,93                                       

19.1.12 Cotovelo reto  90° para leito com raio seccionado, #14BWG GF Dim. 
300x100mm PÇ                                9,00                              26,41                              82,78 109,19                           982,71                                       

19.1.13 Cruzeta em concreto vibrado 90x90x2000mm. Padrão Copel. PÇ                                4,00                            105,65                            134,84 240,49                           961,96                                       

19.1.14 Curva  PVC Rígido 90° rosqueável Ø6” PÇ                                1,00                              15,85                              67,76 83,61                             83,61                                         

19.1.15 Luva GF para eletroduto  Ø3" rosca BSP conforme NBR 5598. PÇ                              15,00                              15,85                              45,86 61,71                             925,65                                       

19.1.16 Curva GF para eletroduto  Ø4" rosca BSP conforme NBR 5598. PÇ                              10,00                              15,85                            239,82 255,67                           2.556,70                                    

19.1.17 Curva horizontal  90° para leito com raio seccionado, #14BWG GF Dim. 
300x100mm PÇ                              16,00                              26,41                              82,74 109,15                           1.746,40                                    

19.1.18 Curva horizontal 90° com raio seccionado, #16BWG GF Dim. 100x100mm PÇ                                3,00                              15,85                              30,54 46,39                             139,17                                       

19.1.19 Curva vertical  de inversão 90° para leito com raio seccionado, #14BWG GF 
Dim. 300x100mm PÇ                                1,00                              26,41                              78,98 105,39                           105,39                                       

19.1.20 Curva vertical  externa 90° para leito com raio seccionado, #14BWG GF Dim. 
300x100mm PÇ                              12,00                              26,41                              75,42 101,83                           1.221,96                                    

19.1.21 Curva vertical  interna 90° com raio seccionado para leito, #14BWG GF Dim. 
100x100mm pç                                1,00                              26,41                              66,49 92,90                             92,90                                         

19.1.22 Cruzeta reta para leito, galvanizada a fogo, chapa #14BWG, Dim.:300x100mm pç                                1,00                              26,41                            216,29 242,70                           242,70                                       

19.1.23 Prensa cabos em aço tamanhos diversos. M                            320,00                                5,28                              34,93 40,21                             12.867,20                                  

19.1.24 Eletrocalha em aço GF, chapa #16BWG Dim:100x100x3000mm. PÇ                              16,00                              42,26                              85,02 127,28                           2.036,48                                    

19.1.25 Eletroduto em aço galvanizado a fogo, pesado, rosca BSP conforme NBR 5598.   
Ø1 1/2"x3000mm PÇ                            955,00                              39,62                              69,97 109,59                           104.658,45                                

19.1.26 Eletroduto em aço galvanizado a fogo, pesado, rosca BSP conforme NBR 5598.   
Ø3"x3000mm. PÇ                              15,00                              39,62                            297,99 337,61                           5.064,15                                    

19.1.27 Eletroduto em aço galvanizado a fogo, pesado, rosca BSP conforme NBR 5598.   
Ø2.1/2"x3000mm. (MEDIR IN LOCO). PÇ                            325,00                              26,41                            125,33 151,74                           49.315,50                                  

19.1.28 Eletroduto em aço galvanizado a fogo, pesado, rosca BSP conforme NBR 5598.   
Ø4"x3000mm. PÇ                              58,00                              39,62                            335,10 374,72                           21.733,76                                  

19.1.29 Eletroduto flexivel corrugado em PEAD Ø2" M                            110,00                              31,70                              19,02 50,72                             5.579,20                                    

19.1.30 Eletroduto flexivel corrugado em PEAD Ø6" M                            120,00                              31,70                              32,16 63,86                             7.663,20                                    

19.1.31 Eletroduto PVC Rígido. Ø3/4”x3m . PÇ                                3,00                              15,85                              11,46 27,31                             81,93                                         

19.1.32 Eletroduto PVC Rígido. Ø6”x6m . PÇ                                1,00                              52,83                            105,73 158,56                           158,56                                       

19.1.33

Haste de aterramento prolongável (rosqueada) nas dimensões 5/8”x2400mm 
com núcleo de aço carbono, revestimento de cobre  letrolítico de no mínimo 
250 micrometros (processo de eletrodeposição anódica), com no mínimo 95% 
de pureza e sem traços de zinco. Com luva.

CJ                              17,00                              26,41                              74,82 101,23                           1.720,91                                    

19.1.34 Junção direita 90° com raio seccionado para leito, #14BWG GF Dim. 
300x100mm PÇ                                2,00                              26,41                            134,66 161,07                           322,14                                       

19.1.35 Junção esqueda 90° com raio seccionado para leito, #14BWG GF Dim. 
300x100mm PÇ                                1,00                              26,41                            113,44 139,85                           139,85                                       

19.1.36 Junção Interna "I", chapa #16BWG Dim:38x38mm. PÇ                              18,00                              15,85                              12,18 28,03                             504,54                                       

19.1.37 Junção Interna "L", chapa #16BWG Dim:38x38mm. PÇ                                8,00                              15,85                              13,50 29,35                             234,80                                       

19.1.38 Junção Interna "T", chapa #16BWG Dim:38x38mm. PÇ                                3,00                              15,85                              14,81 30,66                             91,98                                         

19.1.39 Junção tipo simples para leito, chapa #14BWG GF PÇ                            458,00                              10,57                                1,90 12,47                             5.711,26                                    

19.1.40 Leito para cabos metálico chapa #14BWG, Dim:200x100x3000mm. pç                              12,00                              26,41                            134,93 161,34                           1.936,08                                    

19.1.41 Leito para cabos, #14BWG Dim:300x100x3000mm PÇ                            520,00                              52,83                            157,70 210,53                           109.475,60                                

19.1.42 Luva  PVC Rígido roscável Ø3/4” PÇ                                3,00                              13,21                                4,14 17,35                             52,05                                         

19.1.43 Luva  PVC Rígido roscável Ø6” PÇ                                2,00                              15,85                              38,57 54,42                             108,84                                       

19.1.44 Luva GF para eletroduto  Ø1 1/2" NBR 5598 PÇ                            880,00                              15,85                              18,34 34,19                             30.087,20                                  

19.1.45 Junção articulada para leito, chapa #14BWG GF PÇ                                4,00                              15,85                            118,13 133,98                           535,92                                       

19.1.46 Luva GF para eletroduto  Ø2.1/2" NBR 5598. PÇ                              18,00                              26,41                              30,53 56,94                             1.024,92                                    

19.1.47 Luva GF para eletroduto  Ø4" rosca BSP conforme NBR 5598. PÇ                              58,00                              15,85                              56,68 72,53                             4.206,74                                    

19.1.48 Perfilado metálico aço GF, chapa #16BWG Dim:38x38x6000mm PÇ                              18,00                              26,41                              66,85 93,26                             1.678,68                                    

19.1.49 Redução esquerda para leito 300/200mm chapa 14BWG. PÇ                                6,00                              26,41                            110,60 137,01                           822,06                                       

19.1.50 Tampa para eletrocalha metálica perfurada, chapa #16BWG, galvanizada a 
fogo, dimensão  100x3000mm.  (MEDIR IN LOCO) pç                              10,00                              26,41                              19,78 46,19                             461,90                                       

19.1.51 Te horizontal  90° para leito com raio seccionado, #14BWG GF Dim. 
300x100mm PÇ                                5,00                              26,41                            114,89 141,30                           706,50                                       

19.1.52 Tê vertical de descida com raio seccionado, #16BWG GF Dim. 100x100mm PÇ                                2,00                              15,85                              70,49 86,34                             172,68                                       

19.1.53 Te vertical de descida lateral para leito com raio seccionado, #14BWG GF Dim. 
300x100mm PÇ                                8,00                              26,41                            151,02 177,43                           1.419,44                                    

19.1.54 Te vertical de descida para leito com raio seccionado, #14BWG GF Dim. 
300x100mm PÇ                                1,00                              26,41                            142,38 168,79                           168,79                                       

19.1.55 Eletroduto em aço galvanizado a fogo, pesado, rosca BSP conforme NBR 5598.   
Ø6"x3000mm. PÇ                              70,00                              39,62                            552,91 592,53                           41.477,10                                  

19.1.56 Curva GF para eletroduto  Ø6" rosca BSP conforme NBR 5598. PÇ                                8,00                              15,85                            395,70 411,55                           3.292,40                                    

19.1.57 Luva GF para eletroduto  Ø6" rosca BSP conforme NBR 5598. PÇ                              70,00                              15,85                              93,52 109,37                           7.655,90                                    
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  MÃO DE OBRA (R$) MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS (R$) UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

ESTADO DO PARANÁ
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MODERNIZAÇÃO DOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO 201 E 202 E AMPLIAÇÃO DO BERÇO 201 DO PORTO DE PARANAGUÁ - PR

ESTRUTURAS CIVIS

19.1.58

Verba disponível para eventuais. Conjunto para fixação, suportes, emendas, 
luvas, junções, equipamentos e acessórios para a instalação da tubulação, 
conforme as especificações de projeto, Fita isolante, soldas, terminais de uma 
ou duas compressões, identificadores de cabos, plaquetas de identificação de 
caixas, acessórios de instalações diversos e eventual mão de obra.

VB                                1,00                       31.695,91                     346.116,51 377.812,42                    377.812,42                                

19.2 EQUIPAMENTOS -                               -                               -                               

19.2.1
Bloco autônomo de sobrepor para balizamento "SAÍDA" , sistema não 
permanente, luminária em LED, autonomia superior à 1 hora. Bateria selada 
1,2Vx1.200mAh de Níquel-Cádmio (livre de manutenção).

CJ                              33,00                                5,28                            115,62 120,90                           3.989,70                                    

19.2.2
Bloco autônomo sistema não permanente com lâmpada 2xPL-9W(600lm). 
Autonomia superior a uma hora. Tensão 220/110V. Bateria selada 6Vx7Ah ou 
Níquel-Cádmio 3,6Vx4Ah (livre de manutenção).

CJ                            205,00                                5,28                              58,56 63,84                             13.087,20                                  

19.2.3 Chave fusível 15kV - 300A CJ                                3,00                              52,83                              63,32 116,15                           348,45                                       

19.2.4 Extintor de incêndio de 6Kg gás carbônico (CO2) com suporte para parede e 
placa de identificação. CJ                                1,00                              26,41                            698,76 725,17                           725,17                                       

19.2.5 Interruptor 10A-240V, à prova d'água, linha aquatica. teclas paralelo com 
espelho para condulete, teclas conforme projeto. CJ                              40,00                              36,98                              21,86 58,84                             2.353,60                                    

19.2.6 Isolador de pino em porcelana para rede aérea 15kV. CJ                                3,00                              15,85                              25,66 41,51                             124,53                                       

19.2.7 Isolador de suspensão (ancoragem) em polímero 34kv. padrão Copel. CJ                                3,00                              52,83                            101,06 153,89                           461,67                                       

19.2.8 Isolador roldana para neutro contínuo com suporte para poste. CJ                                1,00                              26,41                              15,16 41,57                             41,57                                         

19.2.9 Luminária a prova de tempo e gases, em liga de alumínio, globo de vidro 
borosilicato, tipo plafonier. Com lâmpada fluorescente compacta 27W, 1700lm. PÇ                              42,00                            105,65                            255,05 360,70                           15.149,40                                  

19.2.10
Luminária Hermética de sobrepor, corpo em policarbonato, com duas lâmpadas 
T5 de 28W 220Vca (5800lm das lâmpadas e 5400lm da luminária). Com reator 
eletrônico. 

PÇ                            290,00                            158,48                            214,26 372,74                           108.094,60                                

19.2.11
Luminária Hermética de sobrepor, corpo em policarbonato, com duas lâmpadas 
T5 de 54W 220Vca (10000lm das lâmpadas e 7100lm da luminária). Com reator 
eletrônico. 

CJ                              33,00                            158,48                            219,18 377,66                           12.462,78                                  

19.2.12 Painel Elétrico de Média Tensão CMT-02. Painel Compacto SM6, tensão nominal 
15kV. (1xGAM2/2xDM1-AC). PÇ                                1,00                         1.320,66                     246.449,81 247.770,47                    247.770,47                                

19.2.13 Painel Elétrico de Média Tensão CMT-01. Painel Compacto SM6, tensão nominal 
15kV. (1xGAM2/1xDM1-DC/1xGBM/2xDM1-AC). PÇ                                1,00                         1.320,66                     440.750,55 442.071,21                    442.071,21                                

19.2.14 Pára-Raio aterrado 15kV para sistema 13,8kV, 10kA, com desligador 
automático ZnO. Padrão Copel. CJ                                3,00                            158,48                            237,86 396,34                           1.189,02                                    

19.2.15 Placa de Advertência 280x140mm "PERIGO ALTA TENSÃO" em fundo amarelo  e 
caracteres pretos. PÇ                              14,00                              26,41                              90,24 116,65                           1.633,10                                    

19.2.16 Placa de Advertência 280x140mm "PERIGO EQUIPAMENTO ELÉTRICO - 
SOMENTE PESSOAL AUTORIZADO". PÇ                              14,00                              26,41                              90,24 116,65                           1.633,10                                    

19.2.17 Ponto para tomada 2P+T 20A-250V padrão brasileiro com espelho para 
perfilado. CJ                              12,00                              10,57                              15,42 25,99                             311,88                                       

19.2.18 Poste em concreto armado circular 12/600daN- fincado Padrão Copel PÇ                                1,00                            127,62                         1.659,91 1.787,53                        1.787,53                                    

19.2.19 Quadro de distribuição de força, comando e instrumentação (QGBT-01). 
Conforme diagrama Unifilar de Baixa Tensão. CJ                                1,00                         7.554,19                     169.354,11 176.908,30                    176.908,30                                

19.2.20 Quadro de distribuição de força, comando e instrumentação (QGBT-02). 
Conforme diagrama Unifilar de Baixa Tensão. CJ                                1,00                       10.037,04                     198.704,73 208.741,77                    208.741,77                                

19.2.21 Quadro de distribuição de força, comando e instrumentação (QGBT-03). 
Conforme diagrama Unifilar de Baixa Tensão. CJ                                1,00                       10.037,04                     186.956,46 196.993,50                    196.993,50                                

19.2.22 Quadro de distribuição de luz 01 (QDL-01) Conforme Diagrama Unifilar. CJ                                4,00                            316,96                         6.882,69 7.199,65                        28.798,60                                  

19.2.23 Quadro de tomadas com 1 tomada trifásica 32A-380V (3F+N+T), 1 tomada 
trifásica 16A-380V (3F+N+T) e 2 tomada monofásica 20A-220V (2P+T) . CJ                              28,00                            211,31                         1.895,07 2.106,38                        58.978,64                                  

19.2.24 Sensor de presença. Grau de proteção IP-54. PÇ                              40,00                            105,65                            102,17 207,82                           8.312,80                                    

19.2.25 Tapete de borracha isolação 15kV - 1x1m. PÇ                                5,00                              26,41                            578,40 604,81                           3.024,05                                    

19.2.26 Terminação contrátil a frio uso externo (mufla) 15kv, para cabo 120mm². CJ                                4,00                            316,96                            462,87 779,83                           3.119,32                                    

19.2.27 Transformador Trifásico - Classe 15kV - À Seco Potência: 1000kVA, Tensão do 
Primário: 13,8kV e Tensão do Secundário: 380/220V - IP23 PÇ                                1,00                         2.113,06                     113.329,23 115.442,29                    115.442,29                                

19.2.28 Transformador Trifásico - Classe 15kV - À Seco Potência: 1000kVA, Tensão do 
Primário: 13,8kV e Tensão do Secundário: 440/254V - IP23 PÇ                                1,00                         2.113,06                     121.585,28 123.698,34                    123.698,34                                

19.2.29 Transformador Trifásico - Classe 15kV - À Seco Potência: 750kVA, Tensão do 
Primário: 13,8kV e Tensão do Secundário: 380/220V - IP23 PÇ                                1,00                         1.584,80                       96.125,30 97.710,10                      97.710,10                                  

19.2.30 Elo Fusível 100K. Padrão Copel. PÇ                                1,00                              52,83                              39,16 91,99                             91,99                                         

19.2.31 Quadro de distribuição de luz 02 (QDL-02) Conforme Diagrama Unifilar. PÇ                                1,00                            316,96                         6.859,45 7.176,41                        7.176,41                                    

19.2.32 Quadro de distribuição de luz 03 (QDL-03) Conforme Diagrama Unifilar. PÇ                                1,00                            316,96                         6.859,45 7.176,41                        7.176,41                                    

19.2.33 Quadro de distribuição de luz 04 (QDL-04) Conforme Diagrama Unifilar. PÇ                                1,00                            316,96                         7.139,55 7.456,51                        7.456,51                                    

19.3 CABOS -                               -                               -                               

19.3.1

Cabo multipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento 
classe 5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha EPR - 
90° Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não 
halogenado. Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 13248 e 
NBR 13570. Com 3 veios coloridos de #4mm² .

M                         1.045,00                              10,57                              54,59 65,16                             68.092,20                                  

19.3.2

Cabo multipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento 
classe 5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha EPR - 
90° Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não 
halogenado. Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 13248 e 
NBR 13570. Com 4 veios coloridos de #4mm² .

M                         1.400,00                              10,57                              38,98 49,55                             69.370,00                                  

19.3.3

Cabo multipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento 
classe 5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha EPR - 
90° Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não 
halogenado. Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 13248 e 
NBR 13570. Com 5 veios coloridos de #16mm² .

M                         1.120,00                              10,57                            187,00 197,57                           221.278,40                                

19.3.4

Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 
5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha EPR - 90° 
Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não halogenado. 
Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 13248 e NBR 13570. 
Seção #150mm²  CORES NBR  (MEDIR IN LOCO).

M                         6.700,00                              26,41                            284,26 310,67                           2.081.489,00                             

19.3.5

Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 
5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha EPR - 90° 
Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não halogenado. 
Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 13248 e NBR 13570. 
Seção #120mm²  CORES NBR  (MEDIR IN LOCO).

M                            520,00                              26,41                              43,93 70,34                             36.576,80                                  

19.3.6

Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 
5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha EPR - 90° 
Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não halogenado. 
Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 13248 e NBR 13570. 
Seção #185mm²  CORES NBR  (MEDIR IN LOCO).

M                         3.100,00                              26,41                              61,73 88,14                             273.234,00                                

19.3.7

Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 
5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha EPR - 90° 
Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não halogenado. 
Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 13248 e NBR 13570. 
Seção #240mm²  CORES NBR  (MEDIR IN LOCO).

M                         1.400,00                              26,41                              83,34 109,75                           153.650,00                                

19.3.8

Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 
5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha EPR - 90° 
Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não halogenado. 
Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 13248 e NBR 13570. 
Seção #35mm²  CORES NBR  (MEDIR IN LOCO).

M                            200,00                              26,41                              16,18 42,59                             8.518,00                                    

19.3.9

Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 
5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha EPR - 90° 
Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não halogenado. 
Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 13248 e NBR 13570. 
Seção #4mm²  CORES NBR  (MEDIR IN LOCO).

M                       28.250,00                              26,41                                5,08 31,49                             889.592,50                                
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  MÃO DE OBRA (R$) MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS (R$) UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

ESTADO DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

DEMANT

MODERNIZAÇÃO DOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO 201 E 202 E AMPLIAÇÃO DO BERÇO 201 DO PORTO DE PARANAGUÁ - PR

ESTRUTURAS CIVIS
19.3.10

Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 
5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha EPR - 90° 
Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não halogenado. 
Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 13248 e NBR 13570. 
Seção #70mm²  CORES NBR  (MEDIR IN LOCO).

M                         1.200,00                              26,41                              26,93 53,34                             64.008,00                                  

19.3.11

Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 
5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha EPR - 90° 
Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não halogenado. 
Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 13248 e NBR 13570. 
Seção #16mm²  CORES NBR  (MEDIR IN LOCO).

M                            210,00                              26,41                              12,30 38,71                             8.129,10                                    

19.3.12 Cabo unipolar fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 2A. 
Conforme NBR 5410, NBR 6524 e NBR 5111. Seção #35mm²   (MEDIR IN LOCO). M                              35,00                              26,41                              14,89 41,30                             1.445,50                                    

19.3.13 Cabo de cobre nu 25mm2 meio-duro (MEDIR IN LOCO). M                              15,00                              10,57                              11,22 21,79                             326,85                                       

19.3.14
Cabo unipolar fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 3A. 
Conforme NBR 5410, NBR 6524 e NBR 5111. Seção #120mm²   (MEDIR IN 
LOCO).

M                              36,00                              26,41                              36,13 62,54                             2.251,44                                    

19.3.15 Cabo de cobre extra flexível 25mm2 (MEDIR IN LOCO). M                                5,00                              15,85                              22,85 38,70                             193,50                                       

19.3.16
Cabos de Média Tensão em cobre unipolar encordoamento classe 2, isolação 
extrudada com baixa emissão de fumaça, isolamento termofixo em EPR, não 
halogenado conforme NBR 6251. #120mm Isolamento 8,7/15kV.

M                         1.120,00                              39,62                            117,86 157,48                           176.377,60                                

19.3.17
Cabos de Média Tensão em cobre unipolar encordoamento classe 2, isolação 
extrudada com baixa emissão de fumaça, isolamento termofixo em EPR, não 
halogenado conforme NBR 6251. #35mm Isolamento 8,7/15kV.

M                            850,00                              39,62                              38,53 78,15                             66.427,50                                  

19.3.18

Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 
5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha EPR - 90° 
Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não halogenado. 
Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 13248 e NBR 13570. 
Seção #25mm²  CORES NBR  (MEDIR IN LOCO).

M                         3.400,00                              26,41                              12,28 38,69                             131.546,00                                

19.3.19 Cabo de cobre nu 50mm2 meio-duro (MEDIR IN LOCO). M                              30,00                              15,85                              21,61 37,46                             1.123,80                                    

20 INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO -                               -                               -                               

20.1 INFRAESTRUTURA -                               -                               -                               

20.1.1 Eletroduto em aço galvanizado a fogo, pesado, rosca BSP conforme NBR 5598.   
Ø2"x3000mm. PÇ                            370,00                              39,62                              85,62 125,24                           46.338,80                                  

20.1.2 Luva GF para eletroduto  Ø2" rosca BSP conforme NBR 5598. PÇ                            370,00                              15,85                              23,82 39,67                             14.677,90                                  

20.1.3 Curva GF para eletroduto  Ø2" rosca BSP conforme NBR 5598. PÇ                              80,00                              15,85                              60,24 76,09                             6.087,20                                    

20.1.4 Condulete liga de alumínio para eletroduto de Ø2" PÇ                            180,00                              15,85                              46,27 62,12                             11.181,60                                  

20.1.5 Eletroduto flexivel corrugado em PEAD Ø2" M                            120,00                              31,70                              19,02 50,72                             6.086,40                                    

20.1.6 Caixa subterrânea de entrada telefônica tipo R2, comprimento 107 cm, largura 
52 cm, profundidade 50 cm CJ                                3,00                            177,88                            487,78 665,66                           1.996,98                                    

20.1.7

Verba disponível para eventuais. Conjunto para fixação, suportes, emendas, 
luvas, junções, equipamentos e acessórios para a instalação da tubulação, 
conforme as especificações de projeto, Fita isolante, soldas, terminais de uma 
ou duas compressões, identificadores de cabos, plaquetas de identificação de 
caixas, acessórios de instalações diversos e eventual mão de obra.

VB                                1,00                         5.282,65                       10.249,39 15.532,04                      15.532,04                                  

20.2 CABEAMENTO -                               -                               -                               

20.2.1 CABO FIBRA OPTICA DE VIDRO STANDARD GP(50/125) um (MEDIR IN LOCO) M                         1.900,00                              39,62                                9,90 49,52                             94.088,00                                  

21 INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELÉTRICO -                               -                               -                               

21.1 INFRAESTRUTURA -                               -                               -                               

21.1.1 Caixa redonda de ligação, em liga de alumínio silício para instalação de 
Detector Termovelocimétrico e Temperatura fixa. PÇ                                6,00                              26,41                              38,93 65,34                             392,04                                       

21.1.2 Chapa de aço galvanizado a fogo 100x100x10mm PÇ                              40,00                              26,41                              34,99 61,40                             2.456,00                                    

21.1.3 Condulete liga de alumínio para eletroduto de Ø3/4" PÇ                            180,00                              15,85                              30,17 46,02                             8.283,60                                    

21.1.4 Eletroduto em aço galvanizado a fogo, pesado, rosca BSP conforme NBR 5598.   
Ø3/4"x3000mm PÇ                            550,00                              39,62                              27,44 67,06                             36.883,00                                  

21.1.5 Eletroduto metalico flexivel ø3/4" c/ revestimento PVC. M                              60,00                              15,85                              22,02 37,87                             2.272,20                                    

21.1.6 Kit para solda exotérmica, contendo: Molde, Pó para solda, Disco de Retenção, 
Alicate para cadinho e Palito Ignitor. VB                              50,00                              26,41                            307,89 334,30                           16.715,00                                  

21.1.7 Luva GF para eletroduto  Ø3/4" NBR 5598 PÇ                            550,00                              15,85                              10,25 26,10                             14.355,00                                  

21.1.8 Pasta anti-oxidante, tubo com 500g. PÇ                              15,00                                5,28                              90,26 95,54                             1.433,10                                    

21.1.9 Pasta para vedação, tubo com 500g. PÇ                              15,00                                5,28                              61,73 67,01                             1.005,15                                    

21.1.10 Solda elétrica entre a ferragem das estacas, blocos baldrames, vigas e pilares. CJ                                3,00                            203,89                            727,56 931,45                           2.794,35                                    

21.1.11 Terminal de captação aéreo, base horizontal em alumínio 7/8”x1/8”x600mm. PÇ                            130,00                              10,57                              22,70 33,27                             4.325,10                                    

21.1.12 Barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x3m. PÇ                              40,00                              10,57                              73,01 83,58                             3.343,20                                    

21.1.13

Verba disponível para eventuais. Conjunto para fixação, suportes, emendas, 
luvas, junções, equipamentos e acessórios para a instalação, conforme as 
especificações de projeto, soldas, terminais de uma ou duas compressões, 
identificadores de cabos, plaquetas de identificação de caixas, acessórios de 
instalações diversos para o sistema de Alarme de Incêndio.

VB                                1,00                         5.282,65                       15.056,89 20.339,54                      20.339,54                                  

21.1.14

Verba disponível para eventuais. Conjunto para fixação, suportes, emendas, 
luvas, junções, equipamentos e acessórios para a instalação, conforme as 
especificações de projeto, soldas, terminais de uma ou duas compressões, 
identificadores de cabos, plaquetas de identificação de caixas, acessórios de 
instalações diversos para o sistema de SPDA.

VB                                1,00                         5.282,65                       15.056,89 20.339,54                      20.339,54                                  

21.2 EQUIPAMENTOS -                               -                               -                               

21.2.1 Acionador manual endereável, IP-67. PÇ                              32,00                            105,65                            909,75 1.015,40                        32.492,80                                  

21.2.2 Avisador sonoro e visual endereçável, IP-67. PÇ                              16,00                            105,65                            821,20 926,85                           14.829,60                                  

21.2.3 Avisador sonoro endereçável, IP-67. PÇ                                2,00                            105,65                            745,74 851,39                           1.702,78                                    

21.2.4 Central de alarme de incêndio para um laço classe B endereçável. Conforme 
Memorial Descritivo. PÇ                                1,00                       15.847,95                       31.025,22 46.873,17                      46.873,17                                  

21.2.5 Detector Termovelocimétrico e Temperatura fixa (57ºC), c/ módulo endereçável 
e base. PÇ                                6,00                            105,65                            340,80 446,45                           2.678,70                                    

21.3 CABEAMENTO -                               -                               -                               

21.3.1

Cabo multipolar 300V em cobre eletrolítico, têmpera mole, nu, encordoamento 
classe 2, isolação em PVC/E (105ºC). Blindagem em fita de alumínio e poliéster 
com condutor dreno de cobre estanhado em contato elétrico com o alumínio. 
Cabo que não propaga chama. Cobertura em PVC, tipo ST1. Conforme NBR NM 
280 e NBR 17240. Com 2 veios coloridos de #1,5mm² (acionadores e 
detectores) (MEDIR IN LOCO).

M                         2.000,00                              15,85                                5,10 20,95                             41.900,00                                  

21.3.2

Cabo multipolar 300V em cobre eletrolítico, têmpera mole, nu, encordoamento 
classe 2, isolação em PVC/E (105ºC). Blindagem em fita de alumínio e poliéster 
com condutor dreno de cobre estanhado em contato elétrico com o alumínio. 
Cabo que não propaga chama. Cobertura em PVC, tipo ST1. Conforme NBR NM 
280 e NBR 17240. Com 2 veios coloridos de #2,5mm² (avisadores) (MEDIR IN 
LOCO).

M                         1.250,00                              15,85                                7,49 23,34                             29.175,00                                  
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  MÃO DE OBRA (R$) MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS (R$) UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

ESTADO DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

DEMANT

MODERNIZAÇÃO DOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO 201 E 202 E AMPLIAÇÃO DO BERÇO 201 DO PORTO DE PARANAGUÁ - PR

ESTRUTURAS CIVIS
21.3.3

Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 
5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha EPR - 90° 
Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não halogenado. 
Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 13248 e NBR 13570. 
Seção #35mm²  CORES NBR  (MEDIR IN LOCO).

M                            110,00                              26,41                              16,18 42,59                             4.684,90                                    

21.3.4

Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 
5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha EPR - 90° 
Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não halogenado. 
Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 13248 e NBR 13570. 
Seção #50mm²  CORES NBR  (MEDIR IN LOCO).

M                              40,00                              26,41                              22,01 48,42                             1.936,80                                    

21.4 TESTE -                               -                               -                               

21.4.1

Comissionamento incluindo neste, testes, treinamento e entrega de 
documentação e manuais. Toda operação deverá ser executada com a 
supervisão de técnicos especialistas em sistemas de alarme de incêndios do 
Fabricante

VB                                1,00                       14.108,47                                    -   14.108,47                      14.108,47                                  

21.4.2 Medição sistema de aterramento do SPDA, com fornecimento de laudo e 
relatório de medição. VB                                1,00                       30.736,92                                    -   30.736,92                      30.736,92                                  

22 INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO -                               -                               -                               

22.1 INFRAESTRUTURA -                               -                               -                               

22.1.1 Condulete liga de alumínio para eletroduto de Ø2" PÇ                            100,00 15,85                             46,27                             62,12                             6.212,00                                    

22.1.2 Eletroduto em aço galvanizado a fogo, pesado, rosca BSP conforme NBR 5598.   
Ø2"x3000mm. PÇ                            123,00 39,62                             85,62                             125,24                           15.404,52                                  

22.1.3 Luva GF para eletroduto  Ø2" rosca BSP conforme NBR 5598. PÇ                            123,00 15,85                             23,82                             39,67                             4.879,41                                    

22.1.4

Verba disponível para eventuais. Conjunto para fixação, suportes, emendas, 
luvas, junções, equipamentos e acessórios para a instalação da tubulação, 
conforme as especificações de projeto, Fita isolante, soldas, terminais de uma 
ou duas compressões, identificadores de cabos, plaquetas de identificação de 
caixas, acessórios de instalações diversos e eventual mão de obra.

VB                                1,00 5.282,65                        10.249,39                      15.532,04                      15.532,04                                  

22.2 EQUIPAMENTO -                               -                               -                               

22.2.1 Painel elétrico para automação +QG1 conforme projeto de automação. CJ                                1,00 39.619,89                      725.486,75                    765.106,64                    765.106,64                                

22.2.2 Painel elétrico para automação +QG2 conforme projeto de automação. CJ                                1,00 40.148,15                      10.249,39                      50.397,54                      50.397,54                                  

22.2.3 Painel elétrico para estação remota BX1 conforme projeto de automação CJ                                1,00 11.621,83                      78.179,10                      89.800,93                      89.800,93                                  

22.2.4 Painel elétrico para estação remota BX2 conforme projeto de automação CJ                                1,00 5.282,65                        18.672,07                      23.954,72                      23.954,72                                  

22.2.5 Painel elétrico para estação remota BX3 conforme projeto de automação CJ                                1,00 18.489,28                      107.558,81                    126.048,09                    126.048,09                                

22.2.6 Painel elétrico para estação remota BX4 conforme projeto de automação CJ                                1,00 18.489,28                      85.206,32                      103.695,60                    103.695,60                                

22.2.7 Painel elétrico para estação remota BX5 conforme projeto de automação CJ                                1,00 8.452,24                        20.163,68                      28.615,92                      28.615,92                                  

22.2.8 Painel elétrico para estação remota BX6 conforme projeto de automação CJ                                1,00 13.734,89                      49.142,59                      62.877,48                      62.877,48                                  

22.2.9 Verba disponível para desenvolvimento do sistema supervisório, conforme 
projeto de automação. VB                                1,00 157.557,43                    -                                157.557,43                    157.557,43                                

22.3 CABEAMENTO -                               -                               -                               

22.3.1 Cabo de cobre multiplexado de sinal blindado com trança, bitola mínima 
3x1,00mm² e isolação 350V com shield. M                         1.800,00 26,41                             45,34                             71,75                             129.150,00                                

22.3.2 Cabo de cobre multiplexado de sinal blindado com trança, bitola mínima 
3x2,50mm² e isolação 350V com shield. M                            160,00 39,62                             12,30                             51,92                             8.307,20                                    

22.3.3 Cabo de cobre multiplexado de sinal blindado com trança, bitola mínima 
4x1,00mm² e isolação 350V com shield. M                            560,00 39,62                             6,28                               45,90                             25.704,00                                  

22.3.4

Cabo de cobre multiplexado encordoamento classe 5, isolação extrudada com 
baixa emissão de fumaça, tensão de isolamento 750V, isolamento 
termoplástica em duas camadas de poliolefínico não halogenado, conforme 
NBR 13248/1995 com bitola mínima 3x1mm².

M                            160,00 39,62                             2,94                               42,56                             6.809,60                                    

23 EQUIPAMENTOS MECÂNICOS -                               -                               -                               

23.1 Balança de Fluxo -                               -                               -                               

23.1.1 Balança de fluxo para 2500 t/h de produtos granulados/secos de μ = 75 kg/hl pç                                2,00 -                                887.500,00                    887.500,00                    1.775.000,00                             

23.1.2 Montagem e supervisão vb                                2,00 -                                76.800,00                      76.800,00                      153.600,00                                

23.1.3 Start up e comissionamento vb                                2,00 -                                11.000,00                      11.000,00                      22.000,00                                  

23.1.4 Dispositivo de içamento de pesos padrão semi - automático vb                                2,00 -                                84.500,00                      84.500,00                      169.000,00                                

23.1.5 Pesos padrão, sendo quatro unidades de 2500kg vb                                2,00 -                                215.000,00                    215.000,00                    430.000,00                                

23.2 Correias Transportadoras -                               -                               -                               

23.2.1 TC-01 - Correia Transportadora 2000 t/h - Comprimento 35,50m + 110,00m 
i=8° - Total 145,50m pç                                1,00 -                                2.963.240,00                 2.963.240,00                 2.963.240,00                             

23.2.2 TC-02 - Correia Transportadora 2000 t/h - Comprimento 35,50m + 107,00m 
i=8° - Total 142,50m pç                                1,00 -                                2.937.480,00                 2.937.480,00                 2.937.480,00                             

23.2.3 TC-03 - Correia Transportadora 2000 t/h - Comprimento 79,00m i=10° pç                                1,00 -                                1.882.880,00                 1.882.880,00                 1.882.880,00                             

23.2.4 TC-04 - Correia Transportadora 2000 t/h - Comprimento 76,00m i=10° pç                                1,00 -                                1.857.130,00                 1.857.130,00                 1.857.130,00                             

23.2.5 TC-05 - Correia Transportadora 2000 t/h - Comprimento 19,50m pç                                1,00 -                                812.820,00                    812.820,00                    812.820,00                                

23.2.6 TC-06 - Correia Transportadora 2000 t/h - Comprimento 19,50m pç                                1,00 -                                812.820,00                    812.820,00                    812.820,00                                

23.2.7 TC-07 - Correia Transportadora 2000 t/h - Comprimento 253,00m - Com Tripper pç                                1,00 -                                6.942.690,00                 6.942.690,00                 6.942.690,00                             

23.2.8 TC-08 - Correia Transportadora 2000 t/h - Comprimento 253,00m - Com Tripper pç                                1,00 -                                6.942.690,00                 6.942.690,00                 6.942.690,00                             

23.3 Carregadores de navios -                               -                               -                               

23.3.1 SPL-01 - Shiploader 2000 t/h - Lança Giratória (02 movimentos) pç                                1,00 -                                24.065.800,00               24.065.800,00               24.065.800,00                           

23.3.2 SPL-02 - Shiploader 2000 t/h - Lança Giratória (02 movimentos) pç                                1,00 -                                24.065.800,00               24.065.800,00               24.065.800,00                           

23.4 Sistema de Aspiração de Pó -                               -                               -                               

23.4.1 Sistema de aspiração de pó FC-01 pç                                1,00 -                                24.550,00                      24.550,00                      24.550,00                                  

23.4.2 Sistema de aspiração de pó FC-02 pç                                1,00 -                                24.550,00                      24.550,00                      24.550,00                                  

23.4.3 Sistema de aspiração de pó FC-03 pç                                1,00 -                                95.440,00                      95.440,00                      95.440,00                                  

23.4.4 Sistema de aspiração de pó FC-04 pç                                1,00 -                                95.440,00                      95.440,00                      95.440,00                                  

23.4.5 Sistema de aspiração de pó FC-05 pç                                1,00 -                                95.440,00                      95.440,00                      95.440,00                                  

23.4.6 Sistema de aspiração de pó FC-06 pç                                1,00 -                                95.440,00                      95.440,00                      95.440,00                                  

23.4.7 Sistema de aspiração de pó FC-07 pç                                1,00 -                                71.790,00                      71.790,00                      71.790,00                                  

23.4.8 Sistema de aspiração de pó FC-08 pç                                1,00 -                                71.790,00                      71.790,00                      71.790,00                                  

EQUIPAMENTOS
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  MÃO DE OBRA (R$) MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS (R$) UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

ESTADO DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

DEMANT

MODERNIZAÇÃO DOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO 201 E 202 E AMPLIAÇÃO DO BERÇO 201 DO PORTO DE PARANAGUÁ - PR

ESTRUTURAS CIVIS23.5 Acessórios -                               -                               -                               

23.5.1 SM-01 - Separador Magnético 2000 t/h pç                                1,00 -                                150.000,00                    150.000,00                    150.000,00                                

23.5.2 SM-02 - Separador Magnético 2000 t/h pç                                1,00 -                                150.000,00                    150.000,00                    150.000,00                                

23.5.3 Talha de Corrente Elétrica Cap. 2000kg pç                                4,00 -                                27.580,00                      27.580,00                      110.320,00                                

23.5.4 Batentes compatíveis com os shiploaders a serem definidos pelo fabricante do 
equipamento. pç                                4,00 -                                5.000,00                        5.000,00                        20.000,00                                  

23.5.5 Insertos metálicos destinados ao ponto de ancoragem dos shiploaders, a serem 
definidos pelo fabricante do equipamento pç                                8,00 -                                6.500,00                        6.500,00                        52.000,00                                  

24 ARQUITETURA -                               -                               -                               

24.1 SUBESTAÇÃO 01 -                               -                               -                               

24.1.1 Paredes                                  -                                    -                                    -     

24.1.1.1 Blocos Cerâmicos 19x19x39cm m²                            107,30                              32,86                              35,08 67,94                             7.289,96                                    

24.1.1.2 Chapisco m²                            265,45                                5,45                                3,43 8,88                               2.357,20                                    

24.1.1.3 Reboco m²                            265,45                              28,80                              10,76 39,56                             10.501,20                                  

24.1.1.4 Aplicação de massa acrílica m²                            265,45                              23,04                                2,80 25,84                             6.859,23                                    

24.1.1.5 Pintura com tinta 100% acrílica m²                            265,45                                9,72                                6,62 16,34                             4.337,45                                    

24.1.2 Revestimento Teto                                  -                                    -                                    -     

24.1.2.1 Aplicação de massa acrílica - Interno m²                              56,10                              23,04                                2,80 25,84                             1.449,62                                    

24.1.2.2 Pintura com tinta 100% acrílica - Interna m²                              56,10                                9,72                                6,62 16,34                             916,67                                       

24.1.3 Esquadrias                                  -                                    -                                    -     

24.1.3.1 Porta de Alumínio Anodizado - Veneziana - C/ Barra Anti Pânico - Giro 01 Folha 
(80x210) und.                                2,00                                    -                           1.500,01 1.500,01                        3.000,02                                    

24.1.3.2 Porta de Alumínio Anodizado - Veneziana - C/ Barra Anti Pânico - Abertura 180° 
- Giro 01 Folha (80x210)  und.                                1,00                                    -                           1.500,01 1.500,01                        1.500,01                                    

24.1.3.3 Porta de Alumínio Anodizado - Veneziana - C/ Barra Anti Pânico - Giro 01 Folha 
(120x250)  und.                                2,00                                    -                           1.620,01 1.620,01                        3.240,02                                    

24.1.3.4 Porta de Alumínio Anodizado - C/ Barra Anti Pânico - Giro 02 Folhas (150x250)  und.                                2,00                                    -                           1.620,01 1.620,01                        3.240,02                                    

24.2 CENTRAL DE AR COMPRIMIDO -                               -                               -                               

24.2.1 Paredes                                  -                                    -                                    -     

24.2.1.4 Aplicação de massa acrílica m²                              30,20                              23,04                                2,80 25,84                             780,37                                       

24.2.1.5 Pintura com tinta 100% acrílica m²                              30,20                                9,72                                6,62 16,34                             493,47                                       

24.2.2 Revestimento Teto                                  -                                    -                                    -     

24.2.2.1 Aplicação de massa acrílica - Interno m²                              32,00                              23,04                                2,80 25,84                             826,88                                       

24.2.2.2 Pintura com tinta 100% acrílica - Interna m²                              32,00                                9,72                                6,62 16,34                             522,88                                       

24.3 SUBESTAÇÃO 02 -                               -                               -                               

24.3.1 Paredes                                  -                                    -                                    -     

24.3.1.1 Blocos Cerâmicos 19x19x39cm m²                            122,20                              32,86                              35,08 67,94                             8.302,27                                    

24.3.1.2 Chapisco m²                            347,15                                5,45                                3,43 8,88                               3.082,69                                    

24.3.1.3 Reboco m²                            347,15                              28,80                              10,76 39,56                             13.733,25                                  

24.3.1.4 Aplicação de massa acrílica m²                            347,15                              23,04                                2,80 25,84                             8.970,36                                    

24.3.1.5 Pintura com tinta 100% acrílica m²                            347,15                                9,72                                6,62 16,34                             5.672,43                                    

24.3.2 Revestimento Teto                                  -                                    -                                    -     

24.3.2.1 Aplicação de massa acrílica - Interno m²                              76,50                              23,04                                2,80 25,84                             1.976,76                                    

24.3.2.2 Pintura com tinta 100% acrílica - Interna m²                              76,50                                9,72                                6,62 16,34                             1.250,01                                    

24.3.3 Esquadrias                                  -                                    -                                    -     

24.3.3.1 Porta de Alumínio Anodizado - Veneziana - C/ Barra Anti Pânico - Giro 01 Folha 
(80x210) und.                                2,00                                    -                           1.500,01 1.500,01                        3.000,02                                    

24.3.3.2 Porta de Alumínio Anodizado - Veneziana - C/ Barra Anti Pânico - Giro 01 Folha 
(120x250)  und.                                2,00                                    -                           1.620,01 1.620,01                        3.240,02                                    

24.3.3.3 Porta de Alumínio Anodizado - C/ Barra Anti Pânico - Giro 02 Folhas (150x250)  und.                                3,00                                    -                           1.620,01 1.620,01                        4.860,03                                    

25 REDE DE AR COMPRIMIDO -                               -                               -                               

25.1 Tubos -                               -                               -                               

25.1.1 Tubo AÇO CARBONO GALVANIZADO com costura, pontas roscadas BSP, 
conforme DIN 2440 - 3" m                              48,00                              97,38                              64,92 162,30                           7.790,40                                    

25.1.2 Tubo AÇO CARBONO GALVANIZADO com costura, pontas roscadas BSP, 
conforme DIN 2440 - 2" m                              18,00                              63,30                              42,20 105,50                           1.899,00                                    

25.1.3 Tubo AÇO CARBONO GALVANIZADO com costura, pontas roscadas BSP, 
conforme DIN 2440 - 1.1/2" m                            534,00                              45,78                              30,52 76,30                             40.744,20                                  

25.1.4 Tubo AÇO CARBONO GALVANIZADO com costura, pontas roscadas BSP, 
conforme DIN 2440 - 1" m                              24,00                              30,18                              20,12 50,30                             1.207,20                                    

25.1.5 Tubo AÇO CARBONO GALVANIZADO com costura, pontas roscadas BSP, 
conforme DIN 2440 - 1/2" m                              42,00                              16,92                              11,52 28,44                             1.194,48                                    

25.2 Conexões -                               -                               -                               

25.2.1 Cotovelo de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme 
ABNT-PB 14 - 3" pç                              13,00                            100,02                              66,67 166,69                           2.166,97                                    

25.2.2 Cotovelo de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme 
ABNT-PB 14 - 2" pç                              10,00                              38,40                              25,54 63,94                             639,40                                       

25.2.3 Cotovelo de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme 
ABNT-PB 14 - 1.1/2" pç                              20,00                              24,18                              16,12 40,30                             806,00                                       

25.2.4 Cotovelo de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme 
ABNT-PB 14 - 1" pç                              15,00                              10,80                                7,20 18,00                             270,00                                       

25.2.5 Cotovelo de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme 
ABNT-PB 14 - 1/2" pç                              60,00                                4,74                                3,14 7,88                               472,80                                       

25.2.6 Te Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 
3" pç                                6,00                            116,40                              77,41 193,81                           1.162,86                                    

25.2.7 Te Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 
1.1/2" pç                                5,00                              30,72                              20,45 51,17                             255,85                                       

25.2.8 Te Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 
1" pç                                2,00                              23,81                              14,72 38,53                             77,06                                         

25.2.9 Te de Redução em Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 3" x 2" pç                                2,00                            116,10                              77,41 193,51                           387,02                                       
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  MÃO DE OBRA (R$) MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS (R$) UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

ESTADO DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

DEMANT

MODERNIZAÇÃO DOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO 201 E 202 E AMPLIAÇÃO DO BERÇO 201 DO PORTO DE PARANAGUÁ - PR

ESTRUTURAS CIVIS25.2.10 Te de Redução em Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 2" x 1.1/2" pç                                1,00                              55,44                              36,95 92,39                             92,39                                         

25.2.11 Te de Redução em Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 1.1/2" x 1" pç                              10,00                              33,48                              22,31 55,79                             557,90                                       

25.2.12 Te de Redução em Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 1.1/2" x 1/2" pç                              18,00                              33,48                              22,31 55,79                             1.004,22                                    

25.2.13 Te de Redução em Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 1" x 1/2" pç                                5,00                              17,22                              11,48 28,70                             143,50                                       

25.2.14 Bucha de Redução Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 4" x 3" pç                                2,00                              80,16                              53,45 133,61                           267,22                                       

25.2.15 Bucha de Redução Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 3" x 2" pç                                2,00                              49,64                              34,03 83,67                             167,34                                       

25.2.16 Bucha de Redução Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 3" x 1.1/2" pç                                2,00                              44,28                              29,51 73,79                             147,58                                       

25.2.17 Bucha de Redução Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 2" x 1.1/2" pç                                1,00                              19,80                              13,20 33,00                             33,00                                         

25.2.18 União Fêmea Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, assento em bronze, # 150, 
Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 3" pç                                2,00                            305,40                            203,60 509,00                           1.018,00                                    

25.2.19 União Fêmea Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, assento em bronze, # 150, 
Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 2" pç                                2,00                            180,65                            127,01 307,66                           615,32                                       

25.2.20 União Fêmea Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, assento em bronze, # 150, 
Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 1.1/2" pç                              55,00                              99,12                              66,06 165,18                           9.084,90                                    

25.2.21 União Fêmea Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, assento em bronze, # 150, 
Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 1" pç                                2,00                              51,90                              34,61 86,51                             173,02                                       

25.2.22 União Fêmea Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, assento em bronze, # 150, 
Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 1/2" pç                              20,00                              42,60                              28,42 71,02                             1.420,40                                    

25.2.23 Niple Duplo Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme 
ABNT-PB 14 - 3" pç                              10,00                              58,68                              39,06 97,74                             977,40                                       

25.2.24 Niple Duplo Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme 
ABNT-PB 14 - 2" pç                                3,00                              28,56                              19,04 47,60                             142,80                                       

25.2.25 Niple Duplo Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme 
ABNT-PB 14 - 1.1/2" pç                              15,00                              14,40                                9,64 24,04                             360,60                                       

25.2.26 Niple Duplo Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme 
ABNT-PB 14 - 1" pç                              35,00                                8,40                                5,57 13,97                             488,95                                       

25.2.27 Niple Duplo Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme 
ABNT-PB 14 - 1/2" pç                              70,00                                3,48                                2,33 5,81                               406,70                                       

25.2.28 Luva de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme ABNT-PB 
14 - 3" pç                                4,00                              63,00                              42,00 105,00                           420,00                                       

25.2.29 Luva de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme ABNT-PB 
14 - 2" pç                                2,00                              26,82                              17,88 44,70                             89,40                                         

25.2.30 Luva de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme ABNT-PB 
14 - 1.1/2" pç                              25,00                              17,82                              11,86 29,68                             742,00                                       

25.2.31 Luva de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme ABNT-PB 
14 - 1" pç                                2,00                              12,17                                7,90 20,07                             40,14                                         

25.2.32 Luva de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme ABNT-PB 
14 - 1/2" pç                                2,00                                5,95                                3,90 9,85                               19,70                                         

25.2.33 Cap Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 
3" pç                                3,00                              45,00                              30,00 75,00                             225,00                                       

25.2.34 Cap Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 
1.1/2" pç                                7,00                              13,98                                9,32 23,30                             163,10                                       

25.2.35 Cap Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 
1" pç                                2,00                              10,40                                5,26 15,66                             31,32                                         

25.2.36 Flange Cego de aço carbono forjado ASTM A-105, construção conforme ANSI B 
16.5, classe 150, RF - 2" pç                                1,00                              90,00                              60,00 150,00                           150,00                                       

25.2.37 Flange Roscado de aço carbono forjado ASTM A-105, construção conforme ANSI 
B 16.5, classe 150, RF - 4" pç                                2,00                            200,28                            133,51 333,79                           667,58                                       

25.2.38 Flange Roscado de aço carbono forjado ASTM A-105, construção conforme ANSI 
B 16.5, classe 150, RF - 3" pç                                4,00                            108,00                              72,00 180,00                           720,00                                       

25.2.39 Flange Roscado de aço carbono forjado ASTM A-105, construção conforme ANSI 
B 16.5, classe 150, RF - 2" pç                                2,00                              63,00                              42,00 105,00                           210,00                                       

25.2.40 Junta de papelão hidráulico universal de fibra sintética com borracha NBR, 
isenta de amianto, para flanges RF, ANSI B 16.5 - 4" pç                                2,00                              21,96                              14,64 36,60                             73,20                                         

25.2.41 Junta de papelão hidráulico universal de fibra sintética com borracha NBR, 
isenta de amianto, para flanges RF, ANSI B 16.5 - 3" pç                                4,00                              12,60                                8,40 21,00                             84,00                                         

25.2.42 Junta de papelão hidráulico universal de fibra sintética com borracha NBR, 
isenta de amianto, para flanges RF, ANSI B 16.5 - 2" pç                                2,00                                7,20                                4,80 12,00                             24,00                                         

25.2.43
Parafuso tipo estojo em aço carbono ASTM A-307, galvanizado, com duas 
arruelas e duas porcas extra reforçadas, semi-acabadas e galvanizadas - 5/8" 
x3.3/4"

pç                              28,00                              21,60                              14,40 36,00                             1.008,00                                    

25.2.44
Parafuso tipo estojo em aço carbono ASTM A-307, galvanizado, com duas 
arruelas e duas porcas extra reforçadas, semi-acabadas e galvanizadas - 5/8" 
x3.1/4"

pç                                8,00                              18,00                              12,00 30,00                             240,00                                       

25.2.45 Engate Rápido para ar comprimido soquete rosca macho - 1/2" pç                              18,00                              24,84                              16,56 41,40                             745,20                                       

25.2.46 Meia luva em aço carbono forjado ASTM A-105, classe 3000 lbs., com pontas 
para soda de encaixe (SW) - 1/2" pç                                3,00                                5,40                                3,60 9,00                               27,00                                         

25.3 Válvulas -                               -                               -                               

25.3.1

Válvula de esfera passagem plena tri-partida, corpo / extremidades em aço 
carbono fundido ASTM A-216, esfera e haste em aço inox AISI 304, sedes e 
juntas em teflon reforçado, extremidades com flange ANSI B 16.5, # 150 lbs - 
3"

pç                                2,00                            326,16                         1.630,81 1.956,97                        3.913,94                                    

25.3.2

Válvula de esfera passagem plena tri-partida, corpo / extremidades em aço 
carbono fundido ASTM A-216, esfera e haste em aço inox AISI 304, sedes e 
juntas em teflon reforçado, extremidades com flange ANSI B 16.5, # 150 lbs - 
2"

pç                                1,00                            173,76                            868,80 1.042,56                        1.042,56                                    

25.3.3
Válvula de esfera passagem plena bi-partida, corpo em aço carbono fundido 
ASTM A-216, esfera e haste em aço inox AISI 304, sedes e juntas em teflon 
reforçado, extremidades com rosca BSP interna, # 150 lbs - 3"

pç                                5,00                            106,64                            533,19 639,83                           3.199,15                                    

25.3.4
Válvula de esfera passagem plena tri-partida, corpo em aço carbono fundido 
ASTM A-216, esfera e haste em aço inox AISI 304, sedes e juntas em teflon 
reforçado, extremidades com rosca BSP interna, # 150 lbs - 2"

pç                                2,00                              37,59                            187,97 225,56                           451,12                                       

25.3.5
Válvula de esfera passagem plena tri-partida, corpo em aço carbono fundido 
ASTM A-216, esfera e haste em aço inox AISI 304, sedes e juntas em teflon 
reforçado, extremidades com rosca BSP interna, # 150 lbs - 1.1/2"

pç                                3,00                              30,72                            153,62 184,34                           553,02                                       

25.3.6
Válvula de esfera passagem plena tri-partida, corpo em aço carbono fundido 
ASTM A-216, esfera e haste em aço inox AISI 304, sedes e juntas em teflon 
reforçado, extremidades com rosca BSP interna, # 150 lbs - 1"

pç                                8,00                                6,92                              34,60 41,52                             332,16                                       

25.3.7
Válvula de esfera passagem plena monobloco, corpo / extremidades em latão 
forjado, esfera e haste em aço inox AISI 304, sedes e juntas em teflon 
reforçado, extremidades com rosca BSP interna, # 150 lbs - 1/2"

pç                              24,00                                2,72                              13,62 16,34                             392,16                                       

25.3.8 Separador de umidade vertical em aço carbono, extremidade com rosca BSP, 
para redes de ar comprimido - 1.1/2" pç                                7,00                            274,08                         1.370,41 1.644,49                        11.511,43                                  

25.3.9
Purgador para purga de linha em rede de ar comprimido, corpo em ferro 
fundido, boia e alavanca em aço inox, rosca BSP interna, 150 lbs. (para 
operação na posiçcao vertical) - 1/2"

pç                                7,00                              64,63                            323,14 387,77                           2.714,39                                    

25.3.10 Filtro tipo "Y", corpo aço carbono, tela aço inox AISI 304, passagem 0.8 mm, 
classe 150 lbs, rosca BSP interna - 1/2" pç                                7,00                                6,16                              30,79 36,95                             258,65                                       

25.4 Equipamentos -                               -                               -                               

25.4.1

Compressor parafuso com velocidade fixa e secador incorporado, Com módulo 
Profibus; Com Secador de Ar Integrado; Motor de 75 HP (55 kW), 3F 380 Vca; 
Vazão efetiva: 10,2 m3/min (347 pcm); Pressão de trabalho: 7,5 Bar; Nível de 
ruído: 71 dB;

pç                                2,00                       22.728,09                     113.640,43 136.368,52                    272.737,04                                

25.4.2

Pós-filtro coalescente. Coalescente; Vazão nominal: 13.73 m3/min (485 pcm); 
Conexões: 2” NPTF; Grau de Filtragem: 0,01 micron; Retenção de água: 
99,99+%; Retenção de óleo 0,01ppm w/w; Dreno automático interno, indicador 
diferencial de pressão e visor de líquido.

pç                                2,00                         1.032,00                         5.160,02 6.192,02                        12.384,04                                  

25.4.3 Reservatório (vaso de pressão) para 2 m3 (2000 litros). Pressão máxima 10 Bar 
com acessórios pç                                1,00                         3.036,01                       15.180,06 18.216,07                      18.216,07                                  

25.4.4
Válvula De Segurança VS 50 ALLS, 3/4” x 3/4” Sem Alavanca; Entrada: Macho 
BSP; Saída: Fêmea BSP; Fluído: Ar Comprimido; Pressão de Ajuste: 10 Bar (145 
PSI); Vazão: 11,32 m3/min (400 pcm ); 

pç                                1,00                            108,00                            540,00 648,00                           648,00                                       

25.4.5
Manômetro Tipo Bourdon, Visor de 4”, Escala 0 a 10 kgf/cm², Pressão de 
Trabalho 7,5 kgf/cm², Saída para Conexão Vertical Rosca BSP Macho 1/2", Caixa 
em Aço Estampado 1020, Mostrador em Alumínio, Visor em Vidro Laminado

pç                                1,00                            108,00                            540,00 648,00                           648,00                                       
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25.4.6

Separador de Água e Óleo. Vazão: Suporta até 19,1 m3/m (674 pcm); Com 
Cartucho de troca rápida; Capacidade do Recepiente de óleo: 115,5 Litros; 
Capacidade do Filtro: 1x 18,5 Litros / 1x 20,2 Litros; Entrada do Condensado: 3 
x G1/2” / 1 x G1”; Saída de água ( tamanho da mangueira ): DN 25; Saída de 
óleo: DN 40;

pç                                1,00                         1.320,01                         6.600,03 7.920,04                        7.920,04                                    

25.4.7 Dreno de condensado eletrônico. Controle por Nível Eletrônico; Sistema de 
Alarme contra falha de mal funcionamento; pç                                1,00                            504,00                         2.520,01 3.024,01                        3.024,01                                    

25.4.8

Distribuidor de Ar Comprimido em Aço Carbono DIN2440, Diâmetro Nominal do 
Corpo 4", 04 Bocais com Flanges ANSI B.16.5, sendo 02 Bocais de 2" e 02 Bocais 
de 3", com meia luva para manômetro e meia luva para instalação de dreno 
(purgador).

pç                                1,00                            264,00                         1.320,01 1.584,01                        1.584,01                                    

25.5 Suportes -                               -                               -                               

25.5.1 Suportes vb                                1,00                         5.400,02                         4.200,02 9.600,04                        9.600,04                                    

25.6 Omissos -                               -                               -                               

25.6.1 Material de consumo vb                                1,00                                    -                           3.600,01 3.600,01                        3.600,01                                    

25.6.2 Despesas diversas - deslocamento, refeição, alojamento, container, andaimes vb                                1,00                                    -                         24.000,09 24.000,09                      24.000,09                                  

25.6.3 Testes vb                                1,00                                    -                           2.400,01 2.400,01                        2.400,01                                    

25.6.4 1 diária de Munck vb                                1,00                                    -                           1.440,01 1.440,01                        1.440,01                                    

26 VENTILAÇÃO DAS SUBESTAÇÃO 01 E 02 -                               -                               -                               

26.1 EXAUSTÃO / EQUIPAMENTOS -                               -                               -                               

26.1.1

Gabinete de Ventilação em alumínio rechapeado, ventilador centrífugo tipo 
"limit load" com acoplamento indireto, vazão de ar 7.200 m³/h, 50 mmca. Caixa 
de filtro na aspiração com elemento filtrante classe G4 da ABNT, com remoção 
lateral. Motor 3,0 cv, 4 Polos, alimentação elétrica 380 V, 60 Hz, 3 F. Ref.: 
OTAM GVL 400

pç                                5,00 720,00                           9.420,04                        10.140,04                      50.700,20                                  

26.2 INFRAESTRUTURA -                               -                               -                               

26.2.1 Chapa de aço galvanizado bitola conforme NBR 16401 kg                              70,00 30,00                             14,40                             44,40                             3.108,00                                    

26.3 QUADRO ELÉTRICO -                               -                               -                               

26.3.1 Quadro elétrico para motor de 3,0 cv, com disjuntor motor, contactor, luzes de 
sinalização e chave de acionamento rotativa na tampa. Ref.: WEG cj                                5,00 180,00                           300,00                           480,00                           2.400,00                                    

26.4 ELÉTRICA -                               -                               -                               

26.4.1 Cabo múltiplo 5 x #2,5mm² m                              60,00 2,40                               14,88                             17,28                             1.036,80                                    

26.4.1 Eletroduto metálico Ø 1" m                              60,00 60,00                             42,65                             102,65                           6.159,00                                    

26.5 SUPORTES -                               -                               -                               

26.5.1 Içamento de equipamentos, Transporte, outros vb                                1,00 960,00                           9.000,03                        9.960,03                        9.960,03                                    

27 DESMONTAGEM DE CORREIAS, BALANÇAS, TORRES DE 
TRANSFERENCIAS, SHIPLOADERS E COMPLEMENTOS vb 1,00                             -                               4.100.000,00             4.100.000,00             4.100.000,00                         

28 LIMPEZA E DESTINAÇÃO DOS DETRITOS DEVIDO A CRAVAÇÃO DAS 
ESTACAS mês 2,00                             -                               251.016,67                251.016,67                502.033,34                             

177.587.412,41R$              

IMPORTANTE: O BDI ESTÁ INCLUSO EM TODOS OS VALORES DA PLANILHA DE PREÇO 177.587.412,41R$              

JOÃO ACHILLES GRENIER GLÜCK

REPRESENTANTE LEGAL

ENGº CIVIL CREA 3.454/D - RG: 453.225-5

TUCUMANN@TUCUMANN.COM.BR

VENTILAÇÃO

DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES

LIMPEZA E DESTINAÇÃO DOS DETRITOS DEVIDO A CRAVAÇÃO DAS ESTACAS

 TOTAL GERAL COM BDI E ENCARGOS
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  MÃO DE OBRA (R$) MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS (R$) UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

1 ATIVIDADES PRELIMINARES -                               -                               -                               

1.1 Canteiro de Obras vb 1,00                               -                                1.831.542,93                 1.831.542,93                 1.831.542,93                             

1.2 Administração Local mês 18,00                             -                                -                                530.998,87                    9.557.979,66                             

1.3 Mobilização de Pessoal e de Equipamentos vb 1,00                               -                                885.909,35                    885.909,35                    885.909,35                                

1.4 Sondagens Mistas -                                -                                -                                -                                -                                             

1.4.1 Região de ampliação do B201 - 4 furos até nível -50,0m - Em mar furos 4,00                               -                                32.378,77                      32.378,77                      129.515,08                                

1.4.2 Região de reforço do B201 existente - 4 furos até nível -50,0m furos 4,00                               -                                33.404,87                      33.404,87                      133.619,48                                

1.5 Sondagem a Percussão - Em terra -                                -                                -                                -                                -                                             

1.5.1 Região do traçado da estrutura da correia transportadora e torres de 
transferência - 6 furos até nível -30,0m furos 6,00                               -                                2.067,47                        2.067,47                        12.404,82                                  

1.6 Levantamentos Topográficos (Planialtimétricos) m² 16.000,00                      -                                0,50                               0,50                               8.000,00                                    

1.7 Gerenciamento Ambiental mês 18,00                             -                                -                                88.875,00                      1.599.750,00                             

1.8 Dragagem inerente a construção da ampliação do B201 m³ 60.000,00                      -                                -                                24,57                             1.474.200,00                             

2 BLOCOS DE FUNDAÇÃO DAS TORRES E DA ESTRUTURA DE SUPORTE 
PARA CORREIAS TRANSPORTADORAS - Em Mar -                               -                               -                               

2.1 Demolição e Remoção -                               -                               -                                

2.1.1 Dolfim Existente (oeste do Berço 201 existente) vb 1,00                               -                                28.413,74                      28.413,74                      28.413,74                                  

2.2 Blocos em Mar -                               -                               -                                

2.2.1 Fundações -                                -                                -                                -                                

2.2.1.1 Estacas de Concreto com Camisa Perdida 1016mm e=9,53mm - 236,54kg/m -                                -                                -                                -                                

2.2.1.1.1 Fornecimento ton 287,00                           265,46                           6.322,78                        6.588,24                        1.890.824,88                             

2.2.1.1.2 Transporte e Cravação m 1.215,00                        67,37                             454,04                           521,41                           633.513,15                                

2.2.1.1.3 Arrasamento unid 25,00                             160,80                           28,04                             188,84                           4.721,00                                    

2.2.1.1.4 Limpeza Interna m 1.085,00                        16,35                             147,28                           163,63                           177.538,55                                

2.2.1.1.5 Aço CA-50 ton 173,00                           1.369,47                        4.445,97                        5.815,44                        1.006.071,12                             

2.2.1.1.6 Concreto C40 m³ 950,00                           129,97                           880,92                           1.010,89                        960.345,50                                

2.2.1.1.7 Prova de Carga Dinâmica unid 2,00                               -                                5.040,02                        5.040,02                        10.080,04                                  

2.2.2 Superestrutura -                                -                                -                                -                                

2.2.2.1 Concreto Pré Moldado -                                -                                -                                -                                

2.2.2.1.1 Formas m² 281,00                           24,65                             21,55                             46,20                             12.982,20                                  

2.2.2.1.2 Aço CA-50 ton 5,30                               1.369,47                        4.445,97                        5.815,44                        30.821,83                                  

2.2.2.1.3 Concreto C40 m³ 35,00                             129,97                           880,92                           1.010,89                        35.381,15                                  

2.2.2.1.4 Transporte e Montagem unid 6,00                               137,28                           2.210,23                        2.347,51                        14.085,06                                  

2.2.2.2 Concreto In Loco -                                -                                -                                -                                

2.2.2.2.1 Formas m² 516,00                           104,16                           56,59                             160,75                           82.947,00                                  

2.2.2.2.2 Aço CA-50 ton 66,00                             1.369,47                        4.445,97                        5.815,44                        383.819,04                                

2.2.2.2.3 Concreto C40 m³ 615,00                           129,97                           880,92                           1.010,89                        621.697,35                                

3 AMPLIAÇÃO B201 -                               -                               -                               

3.1 Fundações -                               -                               -                                

3.1.1 Estacas de Concreto com Camisa Perdida Ø1016mm e=9,53mm - 236,54kg/m - 
Aço ASTM A36 fy=250MPa -                                -                                -                                -                                -                                             

3.1.1.1 Fornecimento ton 707,00                           265,46                           6.322,78                        6.588,24                        4.657.885,68                             

3.1.1.2 Transporte e Cravação m 2.988,00                        67,37                             454,04                           521,41                           1.557.973,08                             

3.1.1.3 Arrasamento unid 63,00                             160,80                           28,04                             188,84                           11.896,92                                  

3.1.1.4 Limpeza Interna m 1.890,00                        16,35                             147,28                           163,63                           309.260,70                                

3.1.1.5 Aço CA-50 ton 531,00                           1.369,47                        4.445,97                        5.815,44                        3.087.998,64                             

3.1.1.6 Concreto C40 submerso m³ 2.332,00                        129,97                           880,92                           1.010,89                        2.357.395,48                             

3.1.1.7 Prova de Carga Dinâmica unid 4,00                               -                                5.040,02                        5.040,02                        20.160,08                                  

3.1.1.8 Prova de Carga Estática unid 1,00                               -                                267.121,01                    267.121,01                    267.121,01                                

3.2 LIMPEZA E DESTINAÇÃO DOS DETRITOS DEVIDO A CRAVAÇÃO DAS 
ESTACAS -                               -                               -                                

3.2.1 LIMPEZA E DESTINAÇÃO DOS DETRITOS DEVIDO A CRAVAÇÃO DAS ESTACAS mês 2,00                               -                                251.016,67                    251.016,67                    502.033,34                                

3.3 Superestrutura -                               -                               -                                

3.3.1 Concreto Pré Moldado -                                -                                -                                -                                -                                             

3.3.1.1 Formas m² 4.328,00                        24,65                             21,55                             46,20                             199.953,60                                

3.3.1.2 Aço CA-50 ton 137,40                           1.369,47                        4.445,97                        5.815,44                        799.041,46                                

3.3.1.3 Aço CP190RB ton 2,00                               1.369,47                        14.907,79                      16.277,26                      32.554,52                                  

3.3.1.4 Concreto C40 m³ 589,00                           129,97                           880,92                           1.010,89                        595.414,21                                

3.3.1.5 Transporte e Montagem unid 211,00                           137,28                           2.210,23                        2.347,51                        495.324,61                                

3.3.2 Concreto In Loco -                                -                                -                                -                                -                                             

3.3.2.1 Formas m² 347,00                           104,16                           56,59                             160,75                           55.780,25                                  

3.3.2.2 Aço CA-50 ton 200,00                           1.369,47                        4.445,97                        5.815,44                        1.163.088,00                             

3.3.2.3 Concreto C40 m³ 1.134,00                        129,97                           880,92                           1.010,89                        1.146.349,26                             

3.3.3 Junta de Expansão Jeene JJ5070VV ou similar m 23,79                             -                                1.707,88                        1.707,88                        40.630,47                                  

ESTADO DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

DEMANT

MODERNIZAÇÃO DOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO 201 E 202 E AMPLIAÇÃO DO BERÇO 201 DO PORTO DE PARANAGUÁ - PR
ESCOPO CIVIL - TUCUMANN

ESTRUTURAS CIVIS
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ESTRUTURAS CIVIS3.3.4 Enchimento da canaleta de drenagem m³ 12,00                             -                                89,22                             89,22                             1.070,64                                    

3.4 Acessórios -                               -                               -                                

3.4.1 Defensa - Energia = 884 kN.m e Reação = 1220 kN com acessórios -                                -                                -                                -                                

3.4.1.1 Fornecimento  unid 4,00                               -                                182.700,69                    182.700,69                    730.802,76                                

3.4.1.2 Instalação unid 4,00                               992,93                           1.974,16                        2.967,09                        11.868,36                                  

3.4.2 Cabeço de Amarração 1500 kN com acessórios -                                -                                -                                -                                -                                             

3.4.2.1 Fornecimento  unid 4,00                               -                                18.900,07                      18.900,07                      75.600,28                                  

3.4.2.2 Instalação unid 4,00                               570,33                           1.477,87                        2.048,20                        8.192,80                                    

3.4.3 Trilhos TR-45 com acessórios -                                -                                -                                -                                

3.4.3.1 Fornecimento  m 142,00                           -                                378,00                           378,00                           53.676,00                                  

3.4.3.2 Instalação m 142,00                           -                                2.016,01                        2.016,01                        286.273,42                                

3.4.4 Escada de Marinheiro com acessórios -                                -                                -                                -                                

3.4.4.1 Fornecimento  unid 1,00                               -                                3.308,29                        3.308,29                        3.308,29                                    

3.4.4.2 Instalação unid 1,00                               570,33                           1.477,87                        2.048,20                        2.048,20                                    

4 DOLFINS DE AMARRAÇÃO -                               -                               -                               

4.1 Fundações -                               -                               -                                

4.1.1 Estacas Metálicas Ø812,8mm e=19mm - 371,95kg/m - Aço A572 Gr50 
fy=345MPa -                                -                                -                                -                                

4.1.1.1 Fornecimento ton 143,50                           265,46                           6.322,78                        6.588,24                        945.412,44                                

4.1.1.2 Transporte e Cravação m 385,60                           67,37                             454,04                           521,41                           201.055,70                                

4.1.1.3 Arrasamento unid 8,00                               160,80                           28,04                             188,84                           1.510,72                                    

4.1.1.4 Aço CA-50 ton 9,54                               1.369,47                        4.445,97                        5.815,44                        55.479,30                                  

4.1.1.5 Concreto C40 m³ 46,00                             129,97                           880,92                           1.010,89                        46.500,94                                  

4.1.1.6 Prova de Carga Dinâmica unid 1,00                               -                                5.040,02                        5.040,02                        5.040,02                                    

4.2 Superestrutura -                               -                               -                                

4.2.1 Estrutura Metálica -                                -                                -                                -                                

4.2.1.1 Vigas - Aço ASTM A36 - fy=250MPa ton 13,26                             -                                11.340,04                      11.340,04                      150.385,26                                

4.2.1.2 Acessórios para fixação e içamento - Aço ASTM A36 - fy=250MPa ton 1,73                               -                                11.340,04                      11.340,04                      19.648,66                                  

4.2.1.3 Grades de piso (Resina poliester reforçada com fibra de vidro) e acessórios ton 0,46                               -                                11.340,04                      11.340,04                      5.259,06                                    

4.2.2 Jaqueta Metálica -                                -                                -                                -                                

4.2.2.1 Estrutura Principal - Aço ASTM A572 Gr 50 fy=345MPa ton 15,62                             -                                11.340,04                      11.340,04                      177.179,96                                

4.2.2.2 Acessórios para içamento - Aço ASTM A36 - fy=250MPa ton 0,16                               -                                11.340,04                      11.340,04                      1.801,71                                    

4.2.2.3 Graute C40 entre estaca e jaqueta m³ 4,20                               106,08                           497,98                           604,06                           2.537,05                                    

4.3 Acessórios -                               -                               -                                

4.3.1 Gancho Duplo de Desengate Rápido 1250 kN com cabrestante elétrico e 
acessórios -                                -                                -                                -                                

4.3.1.1 Fornecimento unid 1,00                               -                                264.601,00                    264.601,00                    264.601,00                                

4.3.1.2 Instalação unid 1,00                               452,97                           897,21                           1.350,18                        1.350,18                                    

4.4 Pintura Anti Corrosiva vb 1,00                             -                               -                               165.232,37                    165.232,37                                

5 PASSARELAS METÁLICAS -                               -                               -                               

5.1 Passarela de Ligação entre Dolfim de Amarração e Ampliação do 
B201 -                               -                               -                                

5.1.1 Fornecimento e Fabricação ton 7,70                               84,22                             12.873,32                      12.957,54                      99.773,06                                  

5.1.2 Instalação ton 7,70                               137,28                           2.003,94                        2.141,22                        16.487,39                                  

5.2 Passarela de Ligação entre Ampliação do B201 e Dolfim da Torre de 
Transferencia -                               -                               -                                

5.2.1 Fornecimento e Fabricação ton 0,77                               84,22                             12.873,32                      12.957,54                      10.026,41                                  

5.2.2 Instalação ton 0,77                               137,28                           2.003,94                        2.141,22                        1.656,85                                    

6 REFORÇO B201 -                               -                               -                               

6.1 Demolição e Remoção -                               -                               -                                

6.1.1 Sistema de atracação -                                -                                -                                -                                

6.1.1.1 Remoção de defensas unid 6,00                               -                                1.260,00                        1.260,00                        7.560,00                                    

6.1.1.2 Remoção de pedras do paramento - Cantaria m³ 68,00                             -                                390,60                           390,60                           26.560,80                                  

6.1.2 Remoção de aterro sobre o cais existente m³ 1.400,00                        -                                25,20                             25,20                             35.280,00                                  

6.1.3 Remoção de sobrelaje (h=30cm) sobre o cais existente m³ 341,00                           -                                390,60                           390,60                           133.194,60                                

6.1.4 Remoção de Trilho TR-45 (lado terra) m 151,00                           -                                882,00                           882,00                           133.182,00                                

6.1.5 Furo em laje para posterior cravação de estacas -                                -                                -                                -                                

6.1.5.1 Furo Ø80cm e h=70cm unid 65,00                             -                                8.190,03                        8.190,03                        532.351,95                                

6.1.5.2 Furo Ø40cm e h=70cm unid 34,00                             -                                6.300,02                        6.300,02                        214.200,68                                

6.1.6 Remoção do solo excedente sob o cais existente m³ 1.200,00                        6,74                               27,38                             34,12                             40.944,00                                  

6.2 Fundações -                               -                               -                                

6.2.1 Estacas Metálicas com Plug de Concreto Armado Ø610mm e=12,7mm - 
187,08kg/m - Aço ASTM A36 fy=250MPa -                                -                                -                                -                                

6.2.1.1 Fornecimento ton 577,00                           265,46                           6.322,78                        6.588,24                        3.801.414,48                             

6.2.1.2 Transporte e Cravação m 3.081,00                        67,37                             375,82                           443,19                           1.365.468,39                             

6.2.1.3 Arrasamento unid 65,00                             160,80                           28,04                             188,84                           12.274,60                                  
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ESTRUTURAS CIVIS6.2.1.4 Limpeza Interna m 345,00                           16,35                             147,28                           163,63                           56.452,35                                  

6.2.1.5 Aço CA-50 ton 15,60                             1.369,47                        4.445,97                        5.815,44                        90.720,86                                  

6.2.1.6 Concreto C40 submerso m³ 104,70                           129,97                           880,92                           1.010,89                        105.840,18                                

6.2.1.7 Prova de Carga Estática unid 1,00                               -                                267.121,01                    267.121,01                    267.121,01                                

6.2.1.8 Prova de Carga Dinâmica unid 4,00                               -                                5.040,02                        5.040,02                        20.160,08                                  

6.2.2 Estacas metálicas perfil HP 200x53 - ASTM A572 Gr50 fy=345MPa com studbolt -                                -                                -                                -                                

6.2.2.1 Fornecimento ton 73,70                             -                                6.300,02                        6.300,02                        464.311,47                                

6.2.2.2 Transporte e Cravação m 1.391,00                        67,37                             375,82                           443,19                           616.477,29                                

6.2.2.3 Arrasamento unid 42,00                             160,80                           28,04                             188,84                           7.931,28                                    

6.2.2.4 Prova de Carga Dinâmica unid 2,00                               -                                5.040,02                        5.040,02                        10.080,04                                  

6.3 Superestrutura -                               -                               -                                

6.3.1 Viga de Reforço - Lado Mar -                                -                                -                                -                                

6.3.1.1 Formas m² 660,00                           104,16                           56,59                             160,75                           106.095,00                                

6.3.1.2 Aço CA-50 ton 29,50                             1.369,47                        4.445,97                        5.815,44                        171.555,48                                

6.3.1.3 Concreto C40 m³ 273,00                           129,97                           880,92                           1.010,89                        275.972,97                                

6.3.2 Reforço da laje -                                -                                -                                -                                

6.3.2.1 Preparação da superfície (escarificar) m² 320,00                           51,86                             15,12                             66,98                             21.433,60                                  

6.3.2.2 Formas m² 92,00                             104,16                           56,59                             160,75                           14.789,00                                  

6.3.2.3 Aço CA-50 ton 10,80                             1.369,47                        4.445,97                        5.815,44                        62.806,75                                  

6.3.2.4 Concreto C40 m³ 48,00                             129,97                           880,92                           1.010,89                        48.522,72                                  

6.3.2.5 Furo para posterior fixação das barras unid 8.296,00                        -                                41,83                             41,83                             347.021,68                                

6.3.2.6 Fornecimento e aplicação de adesivo epoxi por furo unid 8.296,00                        -                                6,30                               6,30                               52.264,80                                  

6.3.3 Viga lado terra -                                -                                -                                -                                

6.3.3.1 Formas m² 75,00                             104,16                           56,59                             160,75                           12.056,25                                  

6.3.3.2 Aço CA-50 ton 4,00                               1.369,47                        4.445,97                        5.815,44                        23.261,76                                  

6.3.3.3 Concreto C40 m³ 27,00                             129,97                           880,92                           1.010,89                        27.294,03                                  

6.3.4 Viga paramento (região das defensas - restauração com concreto armado) -                                -                                -                                -                                

6.3.4.1 Preparação da superfície (escarificar) m² 170,00                           51,86                             15,12                             66,98                             11.386,60                                  

6.3.4.2 Formas m² 204,00                           104,16                           56,59                             160,75                           32.793,00                                  

6.3.4.3 Aço CA-50 ton 16,20                             1.369,47                        4.445,97                        5.815,44                        94.210,13                                  

6.3.4.4 Concreto C40 m³ 67,20                             129,97                           880,92                           1.010,89                        67.931,81                                  

6.3.4.5 Furo para posterior fixação das barras unid 858,00                           -                                41,83                             41,83                             35.890,14                                  

6.3.4.6 Fornecimento e aplicação de adesivo epoxílico por furo unid 858,00                           -                                6,30                               6,30                               5.405,40                                    

6.3.5 Itens Gerais -                                -                                -                                -                                

6.3.5.1 Grout C40 m³ 10,00                             106,08                           497,98                           604,06                           6.040,60                                    

6.3.5.2 Poliestireno expandido (e=1cm) m² 101,00                           -                                278,32                           278,32                           28.110,32                                  

6.3.5.3 Filme plástico m² 90,00                             -                                12,60                             12,60                             1.134,00                                    

6.3.5.4 Junta tipo Jeene ou similar m 6,60                               -                                1.707,88                        1.707,88                        11.272,01                                  

6.3.5.5 Grout C40 para ligação das estacas HP200x53 m³ 3,00                               -                                485,38                           485,38                           1.456,14                                    

6.3.6 Recomposição de aterro sobre o cais -                                -                                -                                -                                

6.3.6.1 Reaproveitamento e instalação m³ 1.000,00                        -                                16,42                             16,42                             16.420,00                                  

6.3.6.2 Aterro -                                -                                -                                -                                

6.3.6.2.1 Fornecimento m³ 400,00                           -                                6,96                               6,96                               2.784,00                                    

6.3.6.2.2 Instalação (compactação) m³ 400,00                           -                                3,53                               3,53                               1.412,00                                    

6.3.7 Recomposição da sobrelaje de concreto (piso = 30cm) m³ 341,00                           -                                630,00                           630,00                           214.830,00                                

6.4 Acessórios -                               -                               -                                

6.4.1 Novas Defensas - Energia = 884 kN.m e Reação = 1220 kN -                                -                                -                                -                                

6.4.1.1 Fornecimento  unid 6,00                               -                                182.700,69                    182.700,69                    1.096.204,14                             

6.4.1.2 Instalação unid 6,00                               992,93                           1.974,16                        2.967,09                        17.802,54                                  

6.4.2 Recuperação dos cabeços existentes unid 7,00                               482,64                           945,00                           1.427,64                        9.993,48                                    

6.4.3 Trilho TR-45 com acessórios (chapas, chumbadores etc) -                                -                                -                                -                                

6.4.3.1 Fornecimento  m 327,00                           -                                378,00                           378,00                           123.606,00                                

6.4.3.2 Instalação m 327,00                           -                                2.016,01                        2.016,01                        659.235,27                                

7 ESPAÇADORES (FLUTUADORES) PARA DEFENSAS -                               -                               -                               

7.1 Fornecimento e Fabricação unid 6,00                               13.475,00                      123.833,93                    137.308,93                    823.853,58                                

7.2 Instalação unid 6,00                               54,44                             1.228,48                        1.282,92                        7.697,52                                    

8 BLOCOS DE FUNDAÇÃO DAS TORRES E DA ESTRUTURA DE SUPORTE 
PARA CORREIAS TRANSPORTADORAS - Em Terra -                               -                               -                               

8.1 Blocos em Terra -                               -                               -                                

8.1.1 Fundações -                                -                                -                                -                                

8.1.1.1 Estacas Pré Moldadas 33x33cm -                                -                                -                                -                                

8.1.1.1.1 Fornecimento m 4.268,00                        -                                166,32                           166,32                           709.853,76                                
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ESTRUTURAS CIVIS8.1.1.1.2 Transporte e Cravação m 4.268,00                        67,37                             375,82                           443,19                           1.891.534,92                             

8.1.1.1.3 Arrasamento unid 234,00                           160,80                           28,04                             188,84                           44.188,56                                  

8.1.1.1.4 Prova de Carga Dinâmica unid 12,00                             -                                5.040,02                        5.040,02                        60.480,24                                  

8.1.1.2 Estacas Pré Moldadas 23x23cm -                                -                                -                                -                                

8.1.1.2.1 Fornecimento m 235,00                           -                                90,72                             90,72                             21.319,20                                  

8.1.1.2.2 Transporte e Cravação m 235,00                           67,37                             375,82                           443,19                           104.149,65                                

8.1.1.2.3 Arrasamento unid 22,00                             160,80                           28,04                             188,84                           4.154,48                                    

8.1.1.2.4 Prova de Carga Dinâmica unid 1,00                               -                                5.040,02                        5.040,02                        5.040,02                                    

8.1.2 Superestrutura -                                -                                -                                -                                

8.1.2.1 Concreto In Loco -                                -                                -                                -                                

8.1.2.1.1 Formas m² 410,00                           104,16                           56,59                             160,75                           65.907,50                                  

8.1.2.1.2 Aço CA-50 ton 14,00                             1.369,47                        4.445,97                        5.815,44                        81.416,16                                  

8.1.2.1.3 Concreto C40 m³ 202,00                           129,97                           1.131,03                        1.261,00                        254.722,00                                

9 TORRE DE TRANSFERÊNCIA TT01 -                               -                               -                               

9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                               -                               -                               

9.1.1 Locação da obra m²                              36,34 5,77                               2,08                               7,85                               285,27                                       

9.1.2 Controle tecnológico de concreto - moldagem, transporte, cura e ensaio de 
corpos de prova pç                              62,00 15,00                             6,00                               21,00                             1.302,00                                    

9.2 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +04,00m -                               -                               -                               

9.2.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              23,76 123,78                           838,97                           962,75                           22.874,94                                  

9.2.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            139,59 114,53                           78,73                             193,26                           26.977,16                                  

9.2.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         2.888,00 1,94                               5,90                               7,84                               22.641,92                                  

9.2.4 Camada de brita sob a laje m³                              23,62 27,54                             123,85                           151,39                           3.575,83                                    

9.2.5 Lona plástica dupla 200 micras m²                              41,79 2,58                               13,38                             15,96                             666,97                                       

9.2.6 Locação de conjuntos de chumbadores para estrutura da escada Pç                                4,00 41,29                             7,70                               48,99                             195,96                                       

9.2.7 Acabamento desempenado para laje m²                              46,50 22,54                             0,29                               22,83                             1.061,60                                    

9.3 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +09,00m -                               -                               -                               

9.3.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              11,84 123,78                           838,97                           962,75                           11.398,96                                  

9.3.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              93,40 114,53                           78,73                             193,26                           18.050,48                                  

9.3.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         2.831,00 1,94                               5,90                               7,84                               22.195,04                                  

9.4 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +14,00m -                               -                               -                               

9.4.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              11,84 123,78                           838,97                           962,75                           11.398,96                                  

9.4.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              93,40 114,53                           78,73                             193,26                           18.050,48                                  

9.4.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         2.746,00 1,94                               5,90                               7,84                               21.528,64                                  

9.5 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +19,00m -                               -                               -                               

9.5.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              29,09 123,78                           838,97                           962,75                           28.006,40                                  

9.5.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            172,58 114,53                           78,73                             193,26                           33.352,81                                  

9.5.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         5.046,00 1,94                               5,90                               7,84                               39.560,64                                  

9.5.4 Locação de conjuntos de chumbadores para equipamentos pç                              16,00 41,29                             7,70                               48,99                             783,84                                       

9.5.5 Acabamento desempenado para laje m²                              39,70 22,54                             0,29                               22,83                             906,35                                       

9.6 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +26,00m -                               -                               -                               

9.6.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              16,71 123,78                           838,97                           962,75                           16.087,55                                  

9.6.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            130,90 114,53                           78,73                             193,26                           25.297,73                                  

9.6.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         1.473,00 1,94                               5,90                               7,84                               11.548,32                                  

9.6.4 Locação de conjuntos de chumbadores para estrutura de cobertura Pç                              14,00 41,29                             7,70                               48,99                             685,86                                       

10 TORRE DE TRANSFERÊNCIA TT02 -                               -                               -                               

10.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                               -                               -                               

10.1.1 Locação da obra m²                              68,00 5,77                               2,08                               7,85                               533,80                                       

10.1.2 Controle tecnológico de concreto - moldagem, transporte, cura e ensaio de 
corpos de prova pç                            239,00 15,00                             6,00                               21,00                             5.019,00                                    

10.2 PISOS DE CONCRETO - NÍVEL +04,35m -                               -                               -                               

10.2.1 Concreto Fck = 40 Mpa m³                              14,20 123,78                           838,97                           962,75                           13.671,05                                  

10.2.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              46,42 114,53                           78,73                             193,26                           8.971,13                                    

10.2.3 Tela Q 138 sup. - CA 60 paineis 2,45 x 6,00 m (18% emendas) m²                              85,00 2,98                               16,38                             19,36                             1.645,60                                    

10.2.4 Tela Q 196 inf. - CA 60 paineis 2,45 x 6,00 m (18% emendas) m²                              85,00 2,98                               26,18                             29,16                             2.478,60                                    

10.2.5 Lona plastica 0,2 mm dupla c/ 15% emendas m²                              78,20 2,58                               13,38                             15,96                             1.248,07                                    

10.2.6 Acabamento desempenado para piso m²                            250,17 22,54                             0,29                               22,83                             5.711,38                                    

10.2.7 Junta de Encontro - Poliuretano (10x10mm) m                              28,00 7,37                               22,97                             30,34                             849,52                                       

10.2.8 Aço CA 50 para Vigas de Borda e Canaletas Kg                            418,00 1,94                               5,90                               7,84                               3.277,12                                    

10.2.9 Espaçador soldado para tela soldada h = 8 cm m                            160,00 0,46                               3,06                               3,52                               563,20                                       

10.2.10 Espaçador plástico (4 un / m2) pç                            272,00 0,12                               0,42                               0,54                               146,88                                       

10.2.11 Cantoneiras de Piso e Canaletas m                              36,00 39,95                             78,19                             118,14                           4.253,04                                    

CONCRETO
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ESTRUTURAS CIVIS10.2.12 Engaste de armaduras com adesivo estrutural conforme detalhes pç                            680,00 11,28                             25,13                             36,41                             24.758,80                                  

10.3 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +09,30m -                               -                               -                               

10.3.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              54,57 123,78                           838,97                           962,75                           52.537,27                                  

10.3.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            384,80 114,53                           78,73                             193,26                           74.366,45                                  

10.3.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         5.190,00 1,94                               5,90                               7,84                               40.689,60                                  

10.4 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +14,30m -                               -                               -                               

10.4.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              36,63 123,78                           838,97                           962,75                           35.265,53                                  

10.4.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            292,75 114,53                           78,73                             193,26                           56.576,87                                  

10.4.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         6.574,00 1,94                               5,90                               7,84                               51.540,16                                  

10.5 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +19,00m -                               -                               -                               

10.5.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              73,07 123,78                           838,97                           962,75                           70.348,14                                  

10.5.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            443,80 114,53                           78,73                             193,26                           85.768,79                                  

10.5.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         8.883,00 1,94                               5,90                               7,84                               69.642,72                                  

10.5.4 Locação de conjuntos de chumbadores para equipamentos pç                              12,00 41,29                             7,70                               48,99                             587,88                                       

10.5.5 Acabamento desempenado para laje m²                            250,17 22,54                             0,29                               22,83                             5.711,38                                    

10.6 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +23,70 -                               -                               -                               

10.6.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              97,02 123,78                           838,97                           962,75                           93.406,01                                  

10.6.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            596,04 114,53                           78,73                             193,26                           115.190,69                                

10.6.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         9.201,00 1,94                               5,90                               7,84                               72.135,84                                  

10.6.4 Locação de conjuntos de chumbadores para equipamentos pç                              28,00 41,29                             7,70                               48,99                             1.371,72                                    

10.6.5 Acabamento desempenado para laje m²                            242,17 22,54                             0,29                               22,83                             5.528,74                                    

10.7 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +27,20m -                               -                               -                               

10.7.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              36,60 123,78                           838,97                           962,75                           35.236,65                                  

10.7.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            216,30 114,53                           78,73                             193,26                           41.802,14                                  

10.7.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         3.984,00 1,94                               5,90                               7,84                               31.234,56                                  

10.7.4 Locação de conjuntos de chumbadores para equipamentos Pç                              12,00 41,29                             7,70                               48,99                             587,88                                       

10.7.5 Acabamento desempenado para laje m²                              77,50 22,54                             0,29                               22,83                             1.769,33                                    

10.8 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +30,70m -                               -                               -                               

10.8.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              28,23 123,78                           838,97                           962,75                           27.178,43                                  

10.8.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            232,11 114,53                           78,73                             193,26                           44.857,58                                  

10.8.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         2.245,00 1,94                               5,90                               7,84                               17.600,80                                  

10.8.4 Locação de conjuntos de chumbadores para equipamentos Pç                              10,00 41,29                             7,70                               48,99                             489,90                                       

10.9 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +34,20m -                               -                               -                               

10.9.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              18,90 123,78                           838,97                           962,75                           18.195,98                                  

10.9.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            154,60 114,53                           78,73                             193,26                           29.878,00                                  

10.9.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         1.346,90 1,94                               5,90                               7,84                               10.559,70                                  

10.9.4 Locação de conjuntos de chumbadores para estrutura de cobertura Pç                              14,00 41,29                             7,70                               48,99                             685,86                                       

10.10 SUBESTAÇÃO 02 -                               -                               -                               

10.10.1 Paredes                                  -                                    -                                    -     

10.10.1.1 Blocos Cerâmicos 19x19x39cm m²                            122,20                              32,86                              35,08 67,94                             8.302,27                                    

10.10.1.2 Chapisco m²                            347,15                                5,45                                3,43 8,88                               3.082,69                                    

10.10.1.3 Reboco m²                            347,15                              28,80                              10,76 39,56                             13.733,25                                  

10.10.1.4 Aplicação de massa acrílica m²                            347,15                              23,04                                2,80 25,84                             8.970,36                                    

10.10.1.5 Pintura com tinta 100% acrílica m²                            347,15                                9,72                                6,62 16,34                             5.672,43                                    

10.10.2 Revestimento Teto                                  -                                    -                                    -     

10.10.2.1 Aplicação de massa acrílica - Interno m²                              76,50                              23,04                                2,80 25,84                             1.976,76                                    

10.10.2.2 Pintura com tinta 100% acrílica - Interna m²                              76,50                                9,72                                6,62 16,34                             1.250,01                                    

10.10.3 Esquadrias                                  -                                    -                                    -     

10.10.3.1 Porta de Alumínio Anodizado - Veneziana - C/ Barra Anti Pânico - Giro 01 Folha 
(80x210) und.                                2,00                                    -                           1.500,01 1.500,01                        3.000,02                                    

10.10.3.2 Porta de Alumínio Anodizado - Veneziana - C/ Barra Anti Pânico - Giro 01 Folha 
(120x250)  und.                                2,00                                    -                           1.620,01 1.620,01                        3.240,02                                    

10.10.3.3 Porta de Alumínio Anodizado - C/ Barra Anti Pânico - Giro 02 Folhas (150x250)  und.                                3,00                                    -                           1.620,01 1.620,01                        4.860,03                                    

11 TORRE DE TRANSFERÊNCIA TT03 -                               -                               -                               

11.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                               -                               -                               

11.1.1 Locação da obra m²                            129,90 5,77                               2,08                               7,85                               1.019,72                                    

11.1.2 Controle tecnológico de concreto - moldagem, transporte, cura e ensaio de 
corpos de prova pç                            201,00 15,00                             6,00                               21,00                             4.221,00                                    

11.2 SERVIÇOS EM TERRA -                               -                               -                               

11.2.1 Escavação do solo para execução dos baldrames e canaletas m³                              40,40 27,54                             -                                27,54                             1.112,62                                    

11.2.2 Reaterro compactado de escavações m³                              30,30 16,52                             -                                16,52                             500,56                                       

11.2.3 Bota fora do material excedente das escavações m³                              10,10 16,52                             18,36                             34,88                             352,29                                       

11.3 ESCADA EM CONCRETO -                               -                               -                               

11.3.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              24,93 123,78                           838,97                           962,75                           24.001,36                                  
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ESTRUTURAS CIVIS11.3.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            237,00 114,53                           78,73                             193,26                           45.802,62                                  

11.3.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         2.816,00 1,94                               5,90                               7,84                               22.077,44                                  

11.3.4 Engaste de armaduras com adesivo estrutural conforme detalhes pç                            285,00 11,28                             25,13                             36,41                             10.376,85                                  

11.4 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +08,40m -                               -                               -                               

11.4.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              34,03 123,78                           838,97                           962,75                           32.762,38                                  

11.4.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            259,33 114,53                           78,73                             193,26                           50.118,12                                  

11.4.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         3.282,00 1,94                               5,90                               7,84                               25.730,88                                  

11.4.4 Impermeabilização de lajes maciças de concreto com manta líquida Viapol ou 
Similar m²                              45,00 78,61                             18,19                             96,80                             4.356,00                                    

11.4.5 Acabamento desempenado para laje m²                              96,90 22,54                             0,29                               22,83                             2.212,23                                    

11.5 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +11,85m -                               -                               -                               

11.5.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              30,27 123,78                           838,97                           962,75                           29.142,44                                  

11.5.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            220,23 114,53                           78,73                             193,26                           42.561,65                                  

11.5.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         3.356,00 1,94                               5,90                               7,84                               26.311,04                                  

11.5.4 Acabamento desempenado para laje m²                              89,72 22,54                             0,29                               22,83                             2.048,31                                    

11.6 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +15,35m -                               -                               -                               

11.6.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              44,41 123,78                           838,97                           962,75                           42.755,73                                  

11.6.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            283,00 114,53                           78,73                             193,26                           54.692,58                                  

11.6.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         4.815,00 1,94                               5,90                               7,84                               37.749,60                                  

11.6.4 Locação de conjuntos de chumbadores para equipamentos pç                              16,00 41,29                             7,70                               48,99                             783,84                                       

11.6.5 Acabamento desempenado para laje m²                              89,72 22,54                             0,29                               22,83                             2.048,31                                    

11.7 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +21,50 -                               -                               -                               

11.7.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              47,95 123,78                           838,97                           962,75                           46.163,86                                  

11.7.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            332,50 114,53                           78,73                             193,26                           64.258,95                                  

11.7.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         5.367,00 1,94                               5,90                               7,84                               42.077,28                                  

11.7.4 Locação de conjuntos de chumbadores para equipamentos pç                              64,00 41,29                             7,70                               48,99                             3.135,36                                    

11.7.5 Acabamento desempenado para laje m²                              75,62 22,54                             0,29                               22,83                             1.726,40                                    

11.8 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +28,30 -                               -                               -                               

11.8.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              35,00 123,78                           838,97                           962,75                           33.696,25                                  

11.8.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            250,27 114,53                           78,73                             193,26                           48.367,18                                  

11.8.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         3.171,00 1,94                               5,90                               7,84                               24.860,64                                  

11.8.4 Locação de conjuntos de chumbadores para equipamentos pç                              12,00 41,29                             7,70                               48,99                             587,88                                       

11.8.5 Acabamento desempenado para laje m²                              66,12 22,54                             0,29                               22,83                             1.509,52                                    

11.9 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +32,30 -                               -                               -                               

11.9.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              41,25 123,78                           838,97                           962,75                           39.713,44                                  

11.9.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            275,10 114,53                           78,73                             193,26                           53.165,83                                  

11.9.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         3.402,00 1,94                               5,90                               7,84                               26.671,68                                  

11.9.4 Locação de conjuntos de chumbadores para equipamentos pç                              12,00 41,29                             7,70                               48,99                             587,88                                       

11.9.5 Acabamento desempenado para laje m²                              81,72 22,54                             0,29                               22,83                             1.865,67                                    

11.10 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +39,10 -                               -                               -                               

11.10.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              20,81 123,78                           838,97                           962,75                           20.034,83                                  

11.10.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            167,46 114,53                           78,73                             193,26                           32.363,32                                  

11.10.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         1.484,00 1,94                               5,90                               7,84                               11.634,56                                  

11.10.4 Locação de conjuntos de chumbadores para estrutura de cobertura Pç                              14,00 41,29                             7,70                               48,99                             685,86                                       

11.11 PISOS DE CONCRETO - NÍVEL +04,35m -                               -                               -                               

11.11.1 Areia para preenchimento de vazios entre a laje e o piso - fornecimento e 
compactação m³                            125,00 18,96                             152,04                           171,00                           21.375,00                                  

11.11.2 Concreto Fck = 40 Mpa m³                              19,50 123,78                           838,97                           962,75                           18.773,63                                  

11.11.3 Tela Q 138 sup. - CA 60 paineis 2,45 x 6,00 m (18% emendas) m²                            153,40 2,98                               16,38                             19,36                             2.969,82                                    

11.11.4 Tela Q 196 inf. - CA 60 paineis 2,45 x 6,00 m (18% emendas) m²                            153,40 2,98                               26,18                             29,16                             4.473,14                                    

11.11.5 Lona plastica 0,2 mm dupla c/ 15% emendas m²                            149,50 2,58                               13,38                             15,96                             2.386,02                                    

11.11.6 Acabamento desempenado para piso m²                            125,00 22,54                             0,29                               22,83                             2.853,75                                    

11.11.7 Brita graduada compactada m³                              13,00 27,54                             123,85                           151,39                           1.968,07                                    

11.11.8 Junta serrada - prever aplicação de selante m                                9,20 3,23                               12,91                             16,14                             148,49                                       

11.11.9 Junta de Construção -  prever aplicação de selante m                              21,00 3,23                               12,91                             16,14                             338,94                                       

11.11.10 Junta de Encontro - prever aplicação de selante m                            116,80 7,37                               22,97                             30,34                             3.543,71                                    

11.11.11 Aço CA 25 ref. barras de transferencia - L = 40cm pç                            132,00 2,38                               10,40                             12,78                             1.686,96                                    

11.11.12 Aço CA 50 para Vigas de Borda e Canaletas Kg                            280,00 1,94                               5,90                               7,84                               2.195,20                                    

11.11.13 Espaçador soldado para tela soldada h = 8 cm m                            216,00 0,46                               3,06                               3,52                               760,32                                       

11.11.14 Espaçador soldado para barra de transferência h = 8cm m                            100,00 0,46                               3,06                               3,52                               352,00                                       

11.11.15 Espaçador plástico (4 un / m2) pç                            520,00 0,12                               0,42                               0,54                               280,80                                       

11.11.16 Cantoneiras de Piso e Canaletas m                              24,88 39,95                             78,19                             118,14                           2.939,32                                    

11.12 CANALETAS DA SUBESTAÇÃO -                               -                               -                               -                               
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ESTRUTURAS CIVIS11.12.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                                4,48 123,78                           838,97                           962,75                           4.313,12                                    

11.12.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              39,81 114,53                           78,73                             193,26                           7.693,68                                    

11.12.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                            128,00 1,94                               5,90                               7,84                               1.003,52                                    

11.12.4 Camada de brita sob Ao fundo m³                                1,49 27,54                             123,85                           151,39                           225,57                                       

11.12.5 Lona plástica dupla 200 micras m²                              25,00 2,58                               13,38                             15,96                             399,00                                       

11.13 SUBESTAÇÃO 01 -                               -                               -                               

11.13.1 Paredes                                  -                                    -                                    -     

11.13.1.1 Blocos Cerâmicos 19x19x39cm m²                            107,30                              32,86                              35,08 67,94                             7.289,96                                    

11.13.1.2 Chapisco m²                            265,45                                5,45                                3,43 8,88                               2.357,20                                    

11.13.1.3 Reboco m²                            265,45                              28,80                              10,76 39,56                             10.501,20                                  

11.13.1.4 Aplicação de massa acrílica m²                            265,45                              23,04                                2,80 25,84                             6.859,23                                    

11.13.1.5 Pintura com tinta 100% acrílica m²                            265,45                                9,72                                6,62 16,34                             4.337,45                                    

11.13.2 Revestimento Teto                                  -                                    -                                    -     

11.13.2.1 Aplicação de massa acrílica - Interno m²                              56,10                              23,04                                2,80 25,84                             1.449,62                                    

11.13.2.2 Pintura com tinta 100% acrílica - Interna m²                              56,10                                9,72                                6,62 16,34                             916,67                                       

11.13.3 Esquadrias                                  -                                    -                                    -     

11.13.3.1 Porta de Alumínio Anodizado - Veneziana - C/ Barra Anti Pânico - Giro 01 Folha 
(80x210) und.                                2,00                                    -                           1.500,01 1.500,01                        3.000,02                                    

11.13.3.2 Porta de Alumínio Anodizado - Veneziana - C/ Barra Anti Pânico - Abertura 180° 
- Giro 01 Folha (80x210)  und.                                1,00                                    -                           1.500,01 1.500,01                        1.500,01                                    

11.13.3.3 Porta de Alumínio Anodizado - Veneziana - C/ Barra Anti Pânico - Giro 01 Folha 
(120x250)  und.                                2,00                                    -                           1.620,01 1.620,01                        3.240,02                                    

11.13.3.4 Porta de Alumínio Anodizado - C/ Barra Anti Pânico - Giro 02 Folhas (150x250)  und.                                2,00                                    -                           1.620,01 1.620,01                        3.240,02                                    

11.14 CENTRAL DE AR COMPRIMIDO -                               -                               -                               

11.14.1 Paredes                                  -                                    -                                    -     

11.14.1.1 Aplicação de massa acrílica m²                              30,20                              23,04                                2,80 25,84                             780,37                                       

11.14.1.2 Pintura com tinta 100% acrílica m²                              30,20                                9,72                                6,62 16,34                             493,47                                       

11.14.2 Revestimento Teto                                  -                                    -                                    -     

11.14.2.1 Aplicação de massa acrílica - Interno m²                              32,00                              23,04                                2,80 25,84                             826,88                                       

11.14.2.2 Pintura com tinta 100% acrílica - Interna m²                              32,00                                9,72                                6,62 16,34                             522,88                                       

12 TORRE DE TRANSFERÊNCIA TT04 -                               -                               -                               

12.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                               -                               -                               

12.1.1 Locação da obra m²                              46,50 5,77                               2,08                               7,85                               365,03                                       

12.1.2 Controle tecnológico de concreto - moldagem, transporte, cura e ensaio de 
corpos de prova pç                              40,00 15,00                             6,00                               21,00                             840,00                                       

12.2 SERVIÇOS EM TERRA -                               -                               -                               

12.2.1 Escavação do solo para execução dos baldrames e canaletas m³                              63,20 27,54                             -                                27,54                             1.740,53                                    

12.2.2 Reaterro compactado de escavações m³                              47,40 16,52                             -                                16,52                             783,05                                       

12.2.3 Bota fora do material excedente das escavações m³                              15,80 16,52                             18,36                             34,88                             551,10                                       

12.3 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +04,15m -                               -                               -                               

12.3.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              15,80 123,78                           838,97                           962,75                           15.211,45                                  

12.3.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              95,74 114,53                           78,73                             193,26                           18.502,71                                  

12.3.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         1.819,00 1,94                               5,90                               7,84                               14.260,96                                  

12.3.4 Acabamento desempenado para laje m²                              46,50 22,54                             0,29                               22,83                             1.061,60                                    

12.4 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +08,90m -                               -                               -                               

12.4.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              10,64 123,78                           838,97                           962,75                           10.243,66                                  

12.4.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              82,84 114,53                           78,73                             193,26                           16.009,66                                  

12.4.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         2.207,00 1,94                               5,90                               7,84                               17.302,88                                  

12.5 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +13,40m -                               -                               -                               

12.5.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              10,40 123,78                           838,97                           962,75                           10.012,60                                  

12.5.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              80,84 114,53                           78,73                             193,26                           15.623,14                                  

12.5.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         1.858,00 1,94                               5,90                               7,84                               14.566,72                                  

12.6 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +18,00m -                               -                               -                               

12.6.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              20,20 123,78                           838,97                           962,75                           19.447,55                                  

12.6.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            124,82 114,53                           78,73                             193,26                           24.122,71                                  

12.6.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         3.126,00 1,94                               5,90                               7,84                               24.507,84                                  

12.6.4 Locação de conjuntos de chumbadores para equipamentos pç                              24,00 41,29                             7,70                               48,99                             1.175,76                                    

12.6.5 Acabamento desempenado para laje m²                              39,70 22,54                             0,29                               22,83                             906,35                                       

12.7 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +22,00m -                               -                               -                               

12.7.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                                4,12 123,78                           838,97                           962,75                           3.966,53                                    

12.7.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              59,97 114,53                           78,73                             193,26                           11.589,80                                  

12.7.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                            410,00 1,94                               5,90                               7,84                               3.214,40                                    

12.7.4 Locação de conjuntos de chumbadores para estrutura de cobertura Pç                              14,00 41,29                             7,70                               48,99                             685,86                                       

13 PÓRTICO 12 -                               -                               -                               

13.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                               -                               -                               
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ESTRUTURAS CIVIS13.1.1 Locação da obra m²                                3,15 55,92                             14,88                             70,80                             223,02                                       

13.1.2 Escavação do terreno para execução de baldrames m³                                5,00 27,54                             -                                27,54                             137,70                                       

13.1.3 Reaterro compactado de escavações Kg                                3,52 16,52                             -                                16,52                             58,15                                         

13.1.4 Controle tecnológico do concreto pç                              16,00 15,00                             6,00                               21,00                             336,00                                       

13.1.5 Bota fora do material excedente das escavações m³                                1,48 16,52                             18,36                             34,88                             51,62                                         

13.2 PILARES PRÉMOLDADOS EM CONCRETO -                               -                               -                               

13.2.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              15,85 123,78                           838,97                           962,75                           15.259,59                                  

13.2.2 Formas de madeira plastificada - Fornecimento, montagem, limpeza e 
desforma m²                            101,88 114,53                           78,73                             193,26                           19.689,33                                  

13.2.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         3.526,60 1,94                               5,90                               7,84                               27.648,54                                  

13.2.4 Transporte, içamento e montagem dos elementos prémoldados pç                                2,00 1.599,61                        13.369,25                      14.968,86                      29.937,72                                  

13.2.5 Conferência de verticalidade e nível dos pilares pç                                2,00 385,20                           39,60                             424,80                           849,60                                       

13.2.6 Concretagem do pilar no cálice de fundação pç                                2,00 123,78                           838,97                           962,75                           1.925,50                                    

13.3 VIGAS DE LIGAÇÃO MOLDADAS NO LOCAL -                               -                               -                               

13.3.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                                7,40 123,78                           838,97                           962,75                           7.124,35                                    

13.3.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              44,40 114,53                           78,73                             193,26                           8.580,74                                    

13.3.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                            465,25 1,94                               5,90                               7,84                               3.647,56                                    

13.4 VIGAS PRÉMOLDADAS PARA APOIO DAS GALERIAS -                               -                               -                               

13.4.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                                6,06 123,78                           838,97                           962,75                           5.834,27                                    

13.4.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              23,74 114,53                           78,73                             193,26                           4.587,99                                    

13.4.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                            932,10 1,94                               5,90                               7,84                               7.307,66                                    

13.4.4 Transporte, içamento e montagem dos elementos prémoldados pç                                1,00 535,44                           4.456,82                        4.992,26                        4.992,26                                    

13.4.5 Conferência de nivelamento da viga pç                                1,00 385,20                           39,60                             424,80                           424,80                                       

13.4.6 Grouteamento dos pinos de solidarização pç                              16,00 55,20                             124,80                           180,00                           2.880,00                                    

13.4.7 Locação de conjuntos de chumbadores para estruturas das galerias Pç                                2,00 41,29                             7,70                               48,99                             97,98                                         

14 PÓRTICO 13 -                               -                               -                               

14.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                               -                               -                               

14.1.1 Locação da obra m²                                3,15 55,92                             14,88                             70,80                             223,02                                       

14.1.2 Escavação do terreno para execução de baldrames m³                                5,00 27,54                             -                                27,54                             137,70                                       

14.1.3 Reaterro compactado de escavações Kg                                3,52 16,52                             -                                16,52                             58,15                                         

14.1.4 Controle tecnológico do concreto pç                              16,00 15,00                             6,00                               21,00                             336,00                                       

14.1.5 Bota fora do material excedente das escavações m³                                1,48 16,52                             18,36                             34,88                             51,62                                         

14.2 PILARES PRÉMOLDADOS EM CONCRETO -                               -                               -                               

14.2.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              13,22 123,78                           838,97                           962,75                           12.727,56                                  

14.2.2 Formas de madeira plastificada - Fornecimento, montagem, limpeza e 
desforma m²                              84,96 114,53                           78,73                             193,26                           16.419,37                                  

14.2.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         2.791,00 1,94                               5,90                               7,84                               21.881,44                                  

14.2.4 Transporte, içamento e montagem dos elementos prémoldados pç                                2,00 1.599,61                        13.369,25                      14.968,86                      29.937,72                                  

14.2.5 Conferência de verticalidade e nível dos pilares pç                                2,00 385,20                           39,60                             424,80                           849,60                                       

14.2.6 Concretagem do pilar no cálice de fundação pç                                2,00 123,78                           838,97                           962,75                           1.925,50                                    

14.3 VIGAS DE LIGAÇÃO MOLDADAS NO LOCAL -                               -                               -                               

14.3.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                                5,92 123,78                           838,97                           962,75                           5.699,48                                    

14.3.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              35,52 114,53                           78,73                             193,26                           6.864,60                                    

14.3.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                            372,20 1,94                               5,90                               7,84                               2.918,05                                    

14.4 VIGAS PRÉMOLDADAS PARA APOIO DAS GALERIAS -                               -                               -                               

14.4.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                                6,06 123,78                           838,97                           962,75                           5.834,27                                    

14.4.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              23,74 114,53                           78,73                             193,26                           4.587,99                                    

14.4.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                            932,10 1,94                               5,90                               7,84                               7.307,66                                    

14.4.4 Transporte, içamento e montagem dos elementos prémoldados pç                                1,00 535,44                           4.456,82                        4.992,26                        4.992,26                                    

14.4.5 Conferência de nivelamento da viga pç                                1,00 385,20                           39,60                             424,80                           424,80                                       

14.4.6 Grouteamento dos pinos de solidarização pç                              16,00 55,20                             124,80                           180,00                           2.880,00                                    

14.4.7 Locação de conjuntos de chumbadores para estruturas das galerias Pç                                2,00 41,29                             7,70                               48,99                             97,98                                         

15 PÓRTICO 14 -                               -                               -                               

15.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                               -                               -                               

15.1.1 Locação da obra m²                                3,15 55,92                             14,88                             70,80                             223,02                                       

15.1.2 Escavação do terreno para execução de baldrames m³                                5,00 27,54                             -                                27,54                             137,70                                       

15.1.3 Reaterro compactado de escavações Kg                                3,52 16,52                             -                                16,52                             58,15                                         

15.1.4 Controle tecnológico do concreto pç                              16,00 15,00                             6,00                               21,00                             336,00                                       

15.1.5 Bota fora do material excedente das escavações m³                                1,48 16,52                             18,36                             34,88                             51,62                                         

15.2 PILARES PRÉMOLDADOS EM CONCRETO -                               -                               -                               

15.2.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              10,81 123,78                           838,97                           962,75                           10.407,33                                  

15.2.2 Formas de madeira plastificada - Fornecimento, montagem, limpeza e 
desforma m²                              69,48 114,53                           78,73                             193,26                           13.427,70                                  

15.2.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         2.422,00 1,94                               5,90                               7,84                               18.988,48                                  
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  MÃO DE OBRA (R$) MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS (R$) UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

ESTADO DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

DEMANT

MODERNIZAÇÃO DOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO 201 E 202 E AMPLIAÇÃO DO BERÇO 201 DO PORTO DE PARANAGUÁ - PR
ESCOPO CIVIL - TUCUMANN

ESTRUTURAS CIVIS15.2.4 Transporte, içamento e montagem dos elementos prémoldados pç                                2,00 1.599,61                        13.369,25                      14.968,86                      29.937,72                                  

15.2.5 Conferência de verticalidade e nível dos pilares pç                                2,00 385,20                           39,60                             424,80                           849,60                                       

15.2.6 Concretagem do pilar no cálice de fundação pç                                2,00 123,78                           838,97                           962,75                           1.925,50                                    

15.3 VIGAS DE LIGAÇÃO MOLDADAS NO LOCAL -                               -                               -                               

15.3.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                                4,44 123,78                           838,97                           962,75                           4.274,61                                    

15.3.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              26,64 114,53                           78,73                             193,26                           5.148,45                                    

15.3.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                            279,15 1,94                               5,90                               7,84                               2.188,54                                    

15.4 VIGAS PRÉMOLDADAS PARA APOIO DAS GALERIAS -                               -                               -                               

15.4.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                                6,06 123,78                           838,97                           962,75                           5.834,27                                    

15.4.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              23,74 114,53                           78,73                             193,26                           4.587,99                                    

15.4.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                            932,10 1,94                               5,90                               7,84                               7.307,66                                    

15.4.4 Transporte, içamento e montagem dos elementos prémoldados pç                                1,00 535,44                           4.456,82                        4.992,26                        4.992,26                                    

15.4.5 Conferência de nivelamento da viga pç                                1,00 385,20                           39,60                             424,80                           424,80                                       

15.4.6 Grouteamento dos pinos de solidarização pç                              16,00 55,20                             124,80                           180,00                           2.880,00                                    

15.4.7 Locação de conjuntos de chumbadores para estruturas das galerias Pç                                2,00 41,29                             7,70                               48,99                             97,98                                         

16 PÓRTICO 15 -                               -                               -                               

16.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                               -                               -                               

16.1.1 Locação da obra m³                                3,15 55,92                             14,88                             70,80                             223,02                                       

16.1.2 Escavação do terreno para execução de baldrames m³                                5,00 27,54                             -                                27,54                             137,70                                       

16.1.3 Reaterro compactado de escavações Kg                                3,52 16,52                             -                                16,52                             58,15                                         

16.1.4 Controle tecnológico do concreto pç                              16,00 15,00                             6,00                               21,00                             336,00                                       

16.1.5 Bota fora do material excedente das escavações m³                                1,48 16,52                             18,36                             34,88                             51,62                                         

16.2 PILARES PRÉMOLDADOS EM CONCRETO -                               -                               -                               

16.2.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                                8,51 123,78                           838,97                           962,75                           8.193,00                                    

16.2.2 Formas de madeira plastificada - Fornecimento, montagem, limpeza e 
desforma m²                              54,72 114,53                           78,73                             193,26                           10.575,19                                  

16.2.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         2.003,80 1,94                               5,90                               7,84                               15.709,79                                  

16.2.4 Transporte, içamento e montagem dos elementos prémoldados pç                                2,00 1.599,61                        13.369,25                      14.968,86                      29.937,72                                  

16.2.5 Conferência de verticalidade e nível dos pilares pç                                2,00 385,20                           39,60                             424,80                           849,60                                       

16.2.6 Concretagem do pilar no cálice de fundação pç                                2,00 123,78                           838,97                           962,75                           1.925,50                                    

16.3 VIGAS DE LIGAÇÃO MOLDADAS NO LOCAL -                               -                               -                               

16.3.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                                4,44 123,78                           838,97                           962,75                           4.274,61                                    

16.3.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              26,64 114,53                           78,73                             193,26                           5.148,45                                    

16.3.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                            279,15 1,94                               5,90                               7,84                               2.188,54                                    

16.4 VIGAS PRÉMOLDADAS PARA APOIO DAS GALERIAS -                               -                               -                               

16.4.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                                6,06 123,78                           838,97                           962,75                           5.834,27                                    

16.4.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              23,74 114,53                           78,73                             193,26                           4.587,99                                    

16.4.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                            932,10 1,94                               5,90                               7,84                               7.307,66                                    

16.4.4 Transporte, içamento e montagem dos elementos prémoldados pç                                1,00 535,44                           4.456,82                        4.992,26                        4.992,26                                    

16.4.5 Conferência de nivelamento da viga pç                                1,00 385,20                           39,60                             424,80                           424,80                                       

16.4.6 Grouteamento dos pinos de solidarização pç                              16,00 55,20                             124,80                           180,00                           2.880,00                                    

16.4.7 Locação de conjuntos de chumbadores para estruturas das galerias Pç                                2,00 41,29                             7,70                               48,99                             97,98                                         

17 TORRE DE TRANSFERÊNCIA : TT01 / TT02 / TT03 / TT04 / ESCADAS -                               -                               

17.1 PERFIS METÁLICOS -                               -                               

17.1.1 W 150x13  kg 240,00                           11,76                             12,96                             24,72                             5.932,80                                    

17.1.2 W 200x26,6  kg 3.000,00                        11,76                             12,96                             24,72                             74.160,00                                  

17.1.3 W 250x32,7  kg 8.310,00                        11,76                             12,96                             24,72                             205.423,20                                

17.1.4 W 250x44,8  kg 1.850,00                        11,76                             12,96                             24,72                             45.732,00                                  

17.1.5 W 360x64  kg 5.800,00                        11,76                             12,96                             24,72                             143.376,00                                

17.1.6 U laminado 6"- 1ª alma  kg 470,00                           11,76                             12,96                             24,72                             11.618,40                                  

17.1.7 Perfil dobrado - U 75x40x2,00  kg 2.370,00                        11,76                             12,96                             24,72                             58.586,40                                  

17.1.8 Perfil dobrado - UE 100x50x17x2,65  kg 1.920,00                        11,76                             12,96                             24,72                             47.462,40                                  

17.1.9 Perfil dobrado - UE 160x60x25x2,65  kg 5.400,00                        11,76                             12,96                             24,72                             133.488,00                                

17.1.10 Perfil dobrado - UE 210x70x25x3,00  kg 13.920,00                      11,76                             12,96                             24,72                             344.102,40                                

17.1.11 Perfil dobrado - UE 250x90x40x4,75  kg 8.580,00                        11,76                             12,96                             24,72                             212.097,60                                

17.1.12 Chapas e barras redondas  kg 7.065,00                        11,76                             12,96                             24,72                             174.646,80                                

17.1.13 Grade de piso - Gradetec ou similar - (degrais e patamares) - GP 70x302 - 
malha 35x70xh=30 - resistência : sobrecarga de 266 kg/m²  kg 3.900,00                        11,76                             33,96                             45,72                             178.308,00                                

17.1.14 W360x64 (Perfis para monovias)  kg 3.580,00                        11,76                             12,96                             24,72                             88.497,60                                  

17.2 TELHAS E ACESSÓRIOS -                               -                               -                               

17.2.1 Telha de cobertura e fechamento - trapezoidal - LR40 - cor natural - em 
alumínio 0,6mm - recobrimento duplo (2 1/2" trapézios) - incluindo acessórios  m² 3.800,00                        30,00                             45,60                             75,60                             287.280,00                                

17.2.2 Telha translúscida de policarbonato - trapezoidal - 2mm - incluindo acessórios 
de fixação (parafusos autoperfurantes - traxx - acabamento climaseal),  m² 420,00                           30,00                             88,32                             118,32                           49.694,40                                  

METÁLICA
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  MÃO DE OBRA (R$) MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS (R$) UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

ESTADO DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

DEMANT

MODERNIZAÇÃO DOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO 201 E 202 E AMPLIAÇÃO DO BERÇO 201 DO PORTO DE PARANAGUÁ - PR
ESCOPO CIVIL - TUCUMANN

ESTRUTURAS CIVIS17.2.3 Tapa onda inferior - no padrão das telhas de cobertura e fechamento  m 745,00                           6,96                               13,80                             20,76                             15.466,20                                  

17.3 GUARDA-CORPO / TELAS -                               -                               -                               

17.3.1 DIN 2440 f1 1/4"  kg 5.100,00                        11,76                             12,96                             24,72                             126.072,00                                

17.3.2 Barra Chata 1"x3/16"  kg 1.700,00                        11,76                             12,96                             24,72                             42.024,00                                  

17.3.3 Barra Chata 4"x1/4"  kg 3.400,00                        11,76                             12,96                             24,72                             84.048,00                                  

17.3.4 Cantoneira laminada - L 3/4"x1/8"  kg 1.700,00                        11,76                             12,96                             24,72                             42.024,00                                  

17.3.5 Tela para guarda-corpo (malha 100x100mm) - fio 4,2  kg 1.360,00                        12,36                             27,36                             39,72                             54.019,20                                  

17.3.6 Tela para fechamentos diversos  (malha 100x100mm) - fio 4,2  kg 750,00                           12,36                             27,36                             39,72                             29.790,00                                  

17.4 ESQUADRIAS -                               -                               -                               

17.4.1 Porta 80x210 giro – 01 folha : estrutura de aço – galvanizado à fogo – 
fechamento com telhas de alumínio trapezoidal 0,6mm  pç 4,00                               960,00                           3.000,01                        3.960,01                        15.840,04                                  

17.4.2 Porta 250x580 – giro – 02 folhas : estrutura de aço – galvanizado à fogo – 
fechamento com telhas de alumínio trapezoidal 0,6mm  pç 1,00                               1.440,01                        5.400,02                        6.840,03                        6.840,03                                    

17.4.3 Porta 250x600 – giro – 02 folhas : estrutura de aço – galvanizado à fogo – 
fechamento com telhas de alumínio trapezoidal 0,6mm  pç 3,00                               1.560,01                        5.760,02                        7.320,03                        21.960,09                                  

17.4.4 Porta 80x210 – giro – 01 folha : estrutura de aço – galvanizado à fogo – 
fechamento com TELA metálica (anti-pássaro)  pç 5,00                               960,00                           2.520,01                        3.480,01                        17.400,05                                  

17.4.5 Porta 240x300 – giro – 02 folhas : estrutura de aço – galvanizado à fogo – 
fechamento com TELA metálica (anti-pássaro)  pç 1,00                               1.080,00                        4.020,02                        5.100,02                        5.100,02                                    

18.3 Gerenciamento de Obra GL 1,00                             740.038,23                133.258,91                873.297,14                873.297,14                             

64.495.411,74R$                

IMPORTANTE: O BDI ESTÁ INCLUSO EM TODOS OS VALORES DA PLANILHA DE PREÇO

SISTEMA ELÉTRICO

 TOTAL GERAL COM BDI E ENCARGOS
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 ATIVIDADES PRELIMINARES -                               -                               -                               

1.1 Canteiro de Obras vb 1,00                               

1.2 Administração Local mês 18,00                             

1.3 Mobilização de Pessoal e de Equipamentos vb 1,00                               

1.4 Sondagens Mistas -                                

1.4.1 Região de ampliação do B201 - 4 furos até nível -50,0m - Em mar furos 4,00                               

1.4.2 Região de reforço do B201 existente - 4 furos até nível -50,0m furos 4,00                               

1.5 Sondagem a Percussão - Em terra -                                

1.5.1
Região do traçado da estrutura da correia transportadora e torres de 

transferência - 6 furos até nível -30,0m
furos 6,00                               

1.6 Levantamentos Topográficos (Planialtimétricos) m² 16.000,00                      

1.7 Gerenciamento Ambiental mês 18,00                             

1.8 Dragagem inerente a construção da ampliação do B201 m³ 60.000,00                      

2 BLOCOS DE FUNDAÇÃO DAS TORRES E DA ESTRUTURA DE SUPORTE 
PARA CORREIAS TRANSPORTADORAS - Em Mar -                               -                               -                               

2.1 Demolição e Remoção -                               -                               -                                

2.1.1 Dolfim Existente (oeste do Berço 201 existente) vb 1,00                               

2.2 Blocos em Mar -                               -                               -                                

2.2.1 Fundações -                                

2.2.1.1 Estacas de Concreto com Camisa Perdida 1016mm e=9,53mm - 236,54kg/m -                                

2.2.1.1.1 Fornecimento ton 287,00                           

2.2.1.1.2 Transporte e Cravação m 1.215,00                        

2.2.1.1.3 Arrasamento unid 25,00                             

2.2.1.1.4 Limpeza Interna m 1.085,00                        

2.2.1.1.5 Aço CA-50 ton 173,00                           

2.2.1.1.6 Concreto C40 m³ 950,00                           

2.2.1.1.7 Prova de Carga Dinâmica unid 2,00                               

2.2.2 Superestrutura -                                

2.2.2.1 Concreto Pré Moldado -                                

2.2.2.1.1 Formas m² 281,00                           

2.2.2.1.2 Aço CA-50 ton 5,30                               

2.2.2.1.3 Concreto C40 m³ 35,00                             

2.2.2.1.4 Transporte e Montagem unid 6,00                               

2.2.2.2 Concreto In Loco -                                

2.2.2.2.1 Formas m² 516,00                           

2.2.2.2.2 Aço CA-50 ton 66,00                             

2.2.2.2.3 Concreto C40 m³ 615,00                           

3 AMPLIAÇÃO B201 -                               -                               -                               

3.1 Fundações -                               -                               -                                

3.1.1
Estacas de Concreto com Camisa Perdida Ø1016mm e=9,53mm - 236,54kg/m - 

Aço ASTM A36 fy=250MPa
-                                

3.1.1.1 Fornecimento ton 707,00                           

3.1.1.2 Transporte e Cravação m 2.988,00                        

3.1.1.3 Arrasamento unid 63,00                             

3.1.1.4 Limpeza Interna m 1.890,00                        

3.1.1.5 Aço CA-50 ton 531,00                           

3.1.1.6 Concreto C40 submerso m³ 2.332,00                        

3.1.1.7 Prova de Carga Dinâmica unid 4,00                               

3.1.1.8 Prova de Carga Estática unid 1,00                               

3.2 LIMPEZA E DESTINAÇÃO DOS DETRITOS DEVIDO A CRAVAÇÃO DAS 
ESTACAS -                               -                               -                                

3.2.1 LIMPEZA E DESTINAÇÃO DOS DETRITOS DEVIDO A CRAVAÇÃO DAS ESTACAS mês 2,00                               

3.3 Superestrutura -                               -                               -                                

3.3.1 Concreto Pré Moldado -                                

3.3.1.1 Formas m² 4.328,00                        

3.3.1.2 Aço CA-50 ton 137,40                           

3.3.1.3 Aço CP190RB ton 2,00                               

3.3.1.4 Concreto C40 m³ 589,00                           

3.3.1.5 Transporte e Montagem unid 211,00                           

3.3.2 Concreto In Loco -                                

3.3.2.1 Formas m² 347,00                           

3.3.2.2 Aço CA-50 ton 200,00                           

3.3.2.3 Concreto C40 m³ 1.134,00                        Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição no recebimento das camisas no canteiro de obra, conforme a nota fiscal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição deste item devera ser negociada com a fiscalização em Reunião de Incio de Obra.

 Este item será medido pelo valor unitário mensal e limitado a no maximo 20 mesês conforme planilha. 

Caso a obra ultrapasse o prazo de 20 mesês por culpa da Contradada, não será cobrada a Administração 

Local. 

A medição deste item devera ser negociada com a fiscalização em Reunião de Incio de Obra.

Medição por unidade executada e relatório apresentado

Medição na conclusão do serviço 

Medição no recebimento das camisas no canteiro de obra, conforme a nota fiscal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por unidade executada e relatório apresentado

Medição por unidade executada e relatório apresentado

Medição na apresentação do levantamento 

 Este item será medido pelo valor unitário mensal e limitado a no maximo 21 mesês conforme planilha. 

Caso a obra ultrapasse o prazo de 21 mesês por culpa da Contradada, não será cobrado o Gerenciamento 

Ambiental. 

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

ESTADO DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

DEMANT

MODERNIZAÇÃO DOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO 201 E 202 E AMPLIAÇÃO DO BERÇO 201 DO PORTO DE PARANAGUÁ - PR

ESCOPO CIVIL - TUCUMANN

ESTRUTURAS CIVIS

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição unitária nos mesês em que será feito o serviço
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

ESTADO DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

DEMANT

MODERNIZAÇÃO DOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO 201 E 202 E AMPLIAÇÃO DO BERÇO 201 DO PORTO DE PARANAGUÁ - PR

ESCOPO CIVIL - TUCUMANN

ESTRUTURAS CIVIS3.3.3 Junta de Expansão Jeene JJ5070VV ou similar m 23,79                             

3.3.4 Enchimento da canaleta de drenagem m³ 12,00                             

3.4 Acessórios -                               -                               -                                

3.4.1 Defensa - Energia = 884 kN.m e Reação = 1220 kN com acessórios -                                

3.4.1.1 Fornecimento  unid 4,00                               

3.4.1.2 Instalação unid 4,00                               

3.4.2 Cabeço de Amarração 1500 kN com acessórios -                                

3.4.2.1 Fornecimento  unid 4,00                               

3.4.2.2 Instalação unid 4,00                               

3.4.3 Trilhos TR-45 com acessórios -                                

3.4.3.1 Fornecimento  m 142,00                           

3.4.3.2 Instalação m 142,00                           

3.4.4 Escada de Marinheiro com acessórios -                                

3.4.4.1 Fornecimento  unid 1,00                               

3.4.4.2 Instalação unid 1,00                               

4 DOLFINS DE AMARRAÇÃO -                               -                               -                               

4.1 Fundações -                               -                               -                                

4.1.1
Estacas Metálicas Ø812,8mm e=19mm - 371,95kg/m - Aço A572 Gr50 

fy=345MPa
-                                

4.1.1.1 Fornecimento ton 143,50                           

4.1.1.2 Transporte e Cravação m 385,60                           

4.1.1.3 Arrasamento unid 8,00                               

4.1.1.4 Aço CA-50 ton 9,54                               

4.1.1.5 Concreto C40 m³ 46,00                             

4.1.1.6 Prova de Carga Dinâmica unid 1,00                               

4.2 Superestrutura -                               -                               -                                

4.2.1 Estrutura Metálica -                                

4.2.1.1 Vigas - Aço ASTM A36 - fy=250MPa ton 13,26                             

4.2.1.2 Acessórios para fixação e içamento - Aço ASTM A36 - fy=250MPa ton 1,73                               

4.2.1.3 Grades de piso (Resina poliester reforçada com fibra de vidro) e acessórios ton 0,46                               

4.2.2 Jaqueta Metálica -                                

4.2.2.1 Estrutura Principal - Aço ASTM A572 Gr 50 fy=345MPa ton 15,62                             

4.2.2.2 Acessórios para içamento - Aço ASTM A36 - fy=250MPa ton 0,16                               

4.2.2.3 Graute C40 entre estaca e jaqueta m³ 4,20                               

4.3 Acessórios -                               -                               -                                

4.3.1
Gancho Duplo de Desengate Rápido 1250 kN com cabrestante elétrico e 

acessórios
-                                

4.3.1.1 Fornecimento unid 1,00                               

4.3.1.2 Instalação unid 1,00                               

4.4 Pintura Anti Corrosiva vb 1,00                             

5 PASSARELAS METÁLICAS -                               -                               -                               

5.1 Passarela de Ligação entre Dolfim de Amarração e Ampliação do 
B201 -                               -                               -                                

5.1.1 Fornecimento e Fabricação ton 7,70                               

5.1.2 Instalação ton 7,70                               

5.2 Passarela de Ligação entre Ampliação do B201 e Dolfim da Torre de 
Transferencia -                               -                               -                                

5.2.1 Fornecimento e Fabricação ton 0,77                               

5.2.2 Instalação ton 0,77                               

6 REFORÇO B201 -                               -                               -                               

6.1 Demolição e Remoção -                               -                               -                                

6.1.1 Sistema de atracação -                                

6.1.1.1 Remoção de defensas unid 6,00                               

6.1.1.2 Remoção de pedras do paramento - Cantaria m³ 68,00                             

6.1.2 Remoção de aterro sobre o cais existente m³ 1.400,00                        

6.1.3 Remoção de sobrelaje (h=30cm) sobre o cais existente m³ 341,00                           

6.1.4 Remoção de Trilho TR-45 (lado terra) m 151,00                           

6.1.5 Furo em laje para posterior cravação de estacas -                                

6.1.5.1 Furo Ø80cm e h=70cm unid 65,00                             

6.1.5.2 Furo Ø40cm e h=70cm unid 34,00                             

6.1.6 Remoção do solo excedente sob o cais existente m³ 1.200,00                        

6.2 Fundações -                               -                               -                                

6.2.1
Estacas Metálicas com Plug de Concreto Armado Ø610mm e=12,7mm - 

187,08kg/m - Aço ASTM A36 fy=250MPa
-                                

6.2.1.1 Fornecimento ton 577,00                           

6.2.1.2 Transporte e Cravação m 3.081,00                        

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição no recebimento do material no canteiro de obras, conforme a nota fiscal.

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição no recebimento do material no canteiro de obras, conforme a nota fiscal.

Medição por produção mensal

Medição na conclusão do serviço 

Medição no recebimento do material no canteiro de obras, conforme a nota fiscal.

Medição por produção mensal

Medição na conclusão do serviço 

Medição na conclusão do serviço 

Medição por produção mensal

Medição no recebimento do material no canteiro de obras, conforme a nota fiscal.

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição na conclusão do serviço 

Medição na conclusão do serviço 

Medição por produção mensal

Medição no recebimento das camisas no canteiro de obra, conforme a nota fiscal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição no recebimento do material no canteiro de obras, conforme a nota fiscal.

Medição por produção mensal

Medição no recebimento do material no canteiro de obras, conforme a nota fiscal.

Medição por produção mensal

Medição no recebimento do material no canteiro de obras, conforme a nota fiscal.

Medição por produção mensal

Medição no recebimento do material no canteiro de obras, conforme a nota fiscal.

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

ESTADO DO PARANÁ
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DEMANT

MODERNIZAÇÃO DOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO 201 E 202 E AMPLIAÇÃO DO BERÇO 201 DO PORTO DE PARANAGUÁ - PR

ESCOPO CIVIL - TUCUMANN

ESTRUTURAS CIVIS6.2.1.3 Arrasamento unid 65,00                             

6.2.1.4 Limpeza Interna m 345,00                           

6.2.1.5 Aço CA-50 ton 15,60                             

6.2.1.6 Concreto C40 submerso m³ 104,70                           

6.2.1.7 Prova de Carga Estática unid 1,00                               

6.2.1.8 Prova de Carga Dinâmica unid 4,00                               

6.2.2 Estacas metálicas perfil HP 200x53 - ASTM A572 Gr50 fy=345MPa com studbolt -                                

6.2.2.1 Fornecimento ton 73,70                             

6.2.2.2 Transporte e Cravação m 1.391,00                        

6.2.2.3 Arrasamento unid 42,00                             

6.2.2.4 Prova de Carga Dinâmica unid 2,00                               

6.3 Superestrutura -                               -                               -                                

6.3.1 Viga de Reforço - Lado Mar -                                

6.3.1.1 Formas m² 660,00                           

6.3.1.2 Aço CA-50 ton 29,50                             

6.3.1.3 Concreto C40 m³ 273,00                           

6.3.2 Reforço da laje -                                

6.3.2.1 Preparação da superfície (escarificar) m² 320,00                           

6.3.2.2 Formas m² 92,00                             

6.3.2.3 Aço CA-50 ton 10,80                             

6.3.2.4 Concreto C40 m³ 48,00                             

6.3.2.5 Furo para posterior fixação das barras unid 8.296,00                        

6.3.2.6 Fornecimento e aplicação de adesivo epoxi por furo unid 8.296,00                        

6.3.3 Viga lado terra -                                

6.3.3.1 Formas m² 75,00                             

6.3.3.2 Aço CA-50 ton 4,00                               

6.3.3.3 Concreto C40 m³ 27,00                             

6.3.4 Viga paramento (região das defensas - restauração com concreto armado) -                                

6.3.4.1 Preparação da superfície (escarificar) m² 170,00                           

6.3.4.2 Formas m² 204,00                           

6.3.4.3 Aço CA-50 ton 16,20                             

6.3.4.4 Concreto C40 m³ 67,20                             

6.3.4.5 Furo para posterior fixação das barras unid 858,00                           

6.3.4.6 Fornecimento e aplicação de adesivo epoxílico por furo unid 858,00                           

6.3.5 Itens Gerais -                                

6.3.5.1 Grout C40 m³ 10,00                             

6.3.5.2 Poliestireno expandido (e=1cm) m² 101,00                           

6.3.5.3 Filme plástico m² 90,00                             

6.3.5.4 Junta tipo Jeene ou similar m 6,60                               

6.3.5.5 Grout C40 para ligação das estacas HP200x53 m³ 3,00                               

6.3.6 Recomposição de aterro sobre o cais -                                

6.3.6.1 Reaproveitamento e instalação m³ 1.000,00                        

6.3.6.2 Aterro -                                

6.3.6.2.1 Fornecimento m³ 400,00                           

6.3.6.2.2 Instalação (compactação) m³ 400,00                           

6.3.7 Recomposição da sobrelaje de concreto (piso = 30cm) m³ 341,00                           

6.4 Acessórios -                               -                               -                                

6.4.1 Novas Defensas - Energia = 884 kN.m e Reação = 1220 kN -                                

6.4.1.1 Fornecimento  unid 6,00                               

6.4.1.2 Instalação unid 6,00                               

6.4.2 Recuperação dos cabeços existentes unid 7,00                               

6.4.3 Trilho TR-45 com acessórios (chapas, chumbadores etc) -                                

6.4.3.1 Fornecimento  m 327,00                           

6.4.3.2 Instalação m 327,00                           

7 ESPAÇADORES (FLUTUADORES) PARA DEFENSAS -                               -                               -                               

7.1 Fornecimento e Fabricação unid 6,00                               

7.2 Instalação unid 6,00                               

8 BLOCOS DE FUNDAÇÃO DAS TORRES E DA ESTRUTURA DE SUPORTE 
PARA CORREIAS TRANSPORTADORAS - Em Terra -                               -                               -                               

8.1 Blocos em Terra -                               -                               -                                

8.1.1 Fundações -                                

8.1.1.1 Estacas Pré Moldadas 33x33cm -                                

Medição por produção mensal

Medição no recebimento do material no canteiro de obras, conforme a nota fiscal.

Medição por produção mensal

Medição no recebimento do material no canteiro de obras, conforme a nota fiscal.

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição no recebimento do material no canteiro de obras, conforme a nota fiscal.

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição no recebimento do material no canteiro de obras, conforme a nota fiscal.

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal
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ESTRUTURAS CIVIS8.1.1.1.1 Fornecimento m 4.268,00                        

8.1.1.1.2 Transporte e Cravação m 4.268,00                        

8.1.1.1.3 Arrasamento unid 234,00                           

8.1.1.1.4 Prova de Carga Dinâmica unid 12,00                             

8.1.1.2 Estacas Pré Moldadas 23x23cm -                                

8.1.1.2.1 Fornecimento m 235,00                           

8.1.1.2.2 Transporte e Cravação m 235,00                           

8.1.1.2.3 Arrasamento unid 22,00                             

8.1.1.2.4 Prova de Carga Dinâmica unid 1,00                               

8.1.2 Superestrutura -                                

8.1.2.1 Concreto In Loco -                                

8.1.2.1.1 Formas m² 410,00                           

8.1.2.1.2 Aço CA-50 ton 14,00                             

8.1.2.1.3 Concreto C40 m³ 202,00                           

9 TORRE DE TRANSFERÊNCIA TT01 -                               -                               -                               

9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                               -                               -                               

9.1.1 Locação da obra m²                              36,34 

9.1.2
Controle tecnológico de concreto - moldagem, transporte, cura e ensaio de 

corpos de prova
pç                              62,00 

9.2 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +04,00m -                               -                               -                               

9.2.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              23,76 

9.2.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            139,59 

9.2.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         2.888,00 

9.2.4 Camada de brita sob a laje m³                              23,62 

9.2.5 Lona plástica dupla 200 micras m²                              41,79 

9.2.6 Locação de conjuntos de chumbadores para estrutura da escada Pç                                4,00 

9.2.7 Acabamento desempenado para laje m²                              46,50 

9.3 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +09,00m -                               -                               -                               

9.3.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              11,84 

9.3.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              93,40 

9.3.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         2.831,00 

9.4 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +14,00m -                               -                               -                               

9.4.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              11,84 

9.4.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              93,40 

9.4.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         2.746,00 

9.5 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +19,00m -                               -                               -                               

9.5.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              29,09 

9.5.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            172,58 

9.5.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         5.046,00 

9.5.4 Locação de conjuntos de chumbadores para equipamentos pç                              16,00 

9.5.5 Acabamento desempenado para laje m²                              39,70 

9.6 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +26,00m -                               -                               -                               

9.6.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              16,71 

9.6.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            130,90 

9.6.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         1.473,00 

9.6.4 Locação de conjuntos de chumbadores para estrutura de cobertura Pç                              14,00 

10 TORRE DE TRANSFERÊNCIA TT02 -                               -                               -                               

10.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                               -                               -                               

10.1.1 Locação da obra m²                              68,00 

10.1.2
Controle tecnológico de concreto - moldagem, transporte, cura e ensaio de 

corpos de prova
pç                            239,00 

10.2 PISOS DE CONCRETO - NÍVEL +04,35m -                               -                               -                               

10.2.1 Concreto Fck = 40 Mpa m³                              14,20 

10.2.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              46,42 

10.2.3 Tela Q 138 sup. - CA 60 paineis 2,45 x 6,00 m (18% emendas) m²                              85,00 

10.2.4 Tela Q 196 inf. - CA 60 paineis 2,45 x 6,00 m (18% emendas) m²                              85,00 

10.2.5 Lona plastica 0,2 mm dupla c/ 15% emendas m²                              78,20 

10.2.6 Acabamento desempenado para piso m²                            250,17 

10.2.7 Junta de Encontro - Poliuretano (10x10mm) m                              28,00 

10.2.8 Aço CA 50 para Vigas de Borda e Canaletas Kg                            418,00 

10.2.9 Espaçador soldado para tela soldada h = 8 cm m                            160,00 

10.2.10 Espaçador plástico (4 un / m2) pç                            272,00 

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição no recebimento do material no canteiro de obras, conforme a nota fiscal.

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição no recebimento do material no canteiro de obras, conforme a nota fiscal.

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

CONCRETO
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

ESTADO DO PARANÁ
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ESCOPO CIVIL - TUCUMANN

ESTRUTURAS CIVIS10.2.11 Cantoneiras de Piso e Canaletas m                              36,00 

10.2.12 Engaste de armaduras com adesivo estrutural conforme detalhes pç                            680,00 

10.3 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +09,30m -                               -                               -                               

10.3.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              54,57 

10.3.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            384,80 

10.3.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         5.190,00 

10.4 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +14,30m -                               -                               -                               

10.4.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              36,63 

10.4.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            292,75 

10.4.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         6.574,00 

10.5 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +19,00m -                               -                               -                               

10.5.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              73,07 

10.5.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            443,80 

10.5.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         8.883,00 

10.5.4 Locação de conjuntos de chumbadores para equipamentos pç                              12,00 

10.5.5 Acabamento desempenado para laje m²                            250,17 

10.6 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +23,70 -                               -                               -                               

10.6.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              97,02 

10.6.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            596,04 

10.6.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         9.201,00 

10.6.4 Locação de conjuntos de chumbadores para equipamentos pç                              28,00 

10.6.5 Acabamento desempenado para laje m²                            242,17 

10.7 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +27,20m -                               -                               -                               

10.7.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              36,60 

10.7.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            216,30 

10.7.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         3.984,00 

10.7.4 Locação de conjuntos de chumbadores para equipamentos Pç                              12,00 

10.7.5 Acabamento desempenado para laje m²                              77,50 

10.8 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +30,70m -                               -                               -                               

10.8.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              28,23 

10.8.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            232,11 

10.8.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         2.245,00 

10.8.4 Locação de conjuntos de chumbadores para equipamentos Pç                              10,00 

10.9 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +34,20m -                               -                               -                               

10.9.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              18,90 

10.9.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            154,60 

10.9.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         1.346,90 

10.9.4 Locação de conjuntos de chumbadores para estrutura de cobertura Pç                              14,00 

10.10 SUBESTAÇÃO 02 -                               -                               -                               

10.10.1 Paredes                                  -                                    -                                    -     

10.10.1.1 Blocos Cerâmicos 19x19x39cm m²                            122,20 

10.10.1.2 Chapisco m²                            347,15 

10.10.1.3 Reboco m²                            347,15 

10.10.1.4 Aplicação de massa acrílica m²                            347,15 

10.10.1.5 Pintura com tinta 100% acrílica m²                            347,15 

10.10.2 Revestimento Teto                                  -                                    -                                    -     

10.10.2.1 Aplicação de massa acrílica - Interno m²                              76,50 

10.10.2.2 Pintura com tinta 100% acrílica - Interna m²                              76,50 

10.10.3 Esquadrias                                  -                                    -                                    -     

10.10.3.1
Porta de Alumínio Anodizado - Veneziana - C/ Barra Anti Pânico - Giro 01 Folha 

(80x210) 
und.                                2,00 

10.10.3.2
Porta de Alumínio Anodizado - Veneziana - C/ Barra Anti Pânico - Giro 01 Folha 

(120x250)  
und.                                2,00 

10.10.3.3 Porta de Alumínio Anodizado - C/ Barra Anti Pânico - Giro 02 Folhas (150x250)  und.                                3,00 

11 TORRE DE TRANSFERÊNCIA TT03 -                               -                               -                               

11.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                               -                               -                               

11.1.1 Locação da obra m²                            129,90 

11.1.2
Controle tecnológico de concreto - moldagem, transporte, cura e ensaio de 

corpos de prova
pç                            201,00 

11.2 SERVIÇOS EM TERRA -                               -                               -                               

11.2.1 Escavação do solo para execução dos baldrames e canaletas m³                              40,40 

11.2.2 Reaterro compactado de escavações m³                              30,30 

11.2.3 Bota fora do material excedente das escavações m³                              10,10 

11.3 ESCADA EM CONCRETO -                               -                               -                               
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

ESTADO DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

DEMANT

MODERNIZAÇÃO DOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO 201 E 202 E AMPLIAÇÃO DO BERÇO 201 DO PORTO DE PARANAGUÁ - PR

ESCOPO CIVIL - TUCUMANN

ESTRUTURAS CIVIS11.3.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              24,93 

11.3.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            237,00 

11.3.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         2.816,00 

11.3.4 Engaste de armaduras com adesivo estrutural conforme detalhes pç                            285,00 

11.4 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +08,40m -                               -                               -                               

11.4.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              34,03 

11.4.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            259,33 

11.4.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         3.282,00 

11.4.4
Impermeabilização de lajes maciças de concreto com manta líquida Viapol ou 

Similar
m²                              45,00 

11.4.5 Acabamento desempenado para laje m²                              96,90 

11.5 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +11,85m -                               -                               -                               

11.5.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              30,27 

11.5.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            220,23 

11.5.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         3.356,00 

11.5.4 Acabamento desempenado para laje m²                              89,72 

11.6 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +15,35m -                               -                               -                               

11.6.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              44,41 

11.6.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            283,00 

11.6.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         4.815,00 

11.6.4 Locação de conjuntos de chumbadores para equipamentos pç                              16,00 

11.6.5 Acabamento desempenado para laje m²                              89,72 

11.7 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +21,50 -                               -                               -                               

11.7.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              47,95 

11.7.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            332,50 

11.7.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         5.367,00 

11.7.4 Locação de conjuntos de chumbadores para equipamentos pç                              64,00 

11.7.5 Acabamento desempenado para laje m²                              75,62 

11.8 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +28,30 -                               -                               -                               

11.8.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              35,00 

11.8.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            250,27 

11.8.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         3.171,00 

11.8.4 Locação de conjuntos de chumbadores para equipamentos pç                              12,00 

11.8.5 Acabamento desempenado para laje m²                              66,12 

11.9 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +32,30 -                               -                               -                               

11.9.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              41,25 

11.9.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            275,10 

11.9.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         3.402,00 

11.9.4 Locação de conjuntos de chumbadores para equipamentos pç                              12,00 

11.9.5 Acabamento desempenado para laje m²                              81,72 

11.10 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +39,10 -                               -                               -                               

11.10.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              20,81 

11.10.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            167,46 

11.10.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         1.484,00 

11.10.4 Locação de conjuntos de chumbadores para estrutura de cobertura Pç                              14,00 

11.11 PISOS DE CONCRETO - NÍVEL +04,35m -                               -                               -                               

11.11.1
Areia para preenchimento de vazios entre a laje e o piso - fornecimento e 

compactação
m³                            125,00 

11.11.2 Concreto Fck = 40 Mpa m³                              19,50 

11.11.3 Tela Q 138 sup. - CA 60 paineis 2,45 x 6,00 m (18% emendas) m²                            153,40 

11.11.4 Tela Q 196 inf. - CA 60 paineis 2,45 x 6,00 m (18% emendas) m²                            153,40 

11.11.5 Lona plastica 0,2 mm dupla c/ 15% emendas m²                            149,50 

11.11.6 Acabamento desempenado para piso m²                            125,00 

11.11.7 Brita graduada compactada m³                              13,00 

11.11.8 Junta serrada - prever aplicação de selante m                                9,20 

11.11.9 Junta de Construção -  prever aplicação de selante m                              21,00 

11.11.10 Junta de Encontro - prever aplicação de selante m                            116,80 

11.11.11 Aço CA 25 ref. barras de transferencia - L = 40cm pç                            132,00 

11.11.12 Aço CA 50 para Vigas de Borda e Canaletas Kg                            280,00 

11.11.13 Espaçador soldado para tela soldada h = 8 cm m                            216,00 

11.11.14 Espaçador soldado para barra de transferência h = 8cm m                            100,00 

11.11.15 Espaçador plástico (4 un / m2) pç                            520,00 

11.11.16 Cantoneiras de Piso e Canaletas m                              24,88 
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

ESTADO DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

DEMANT

MODERNIZAÇÃO DOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO 201 E 202 E AMPLIAÇÃO DO BERÇO 201 DO PORTO DE PARANAGUÁ - PR

ESCOPO CIVIL - TUCUMANN

ESTRUTURAS CIVIS11.12 CANALETAS DA SUBESTAÇÃO -                               -                               -                               -                               

11.12.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                                4,48 

11.12.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              39,81 

11.12.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                            128,00 

11.12.4 Camada de brita sob Ao fundo m³                                1,49 

11.12.5 Lona plástica dupla 200 micras m²                              25,00 

11.13 SUBESTAÇÃO 01 -                               -                               -                               

11.13.1 Paredes                                  -                                    -                                    -     

11.13.1.1 Blocos Cerâmicos 19x19x39cm m²                            107,30 

11.13.1.2 Chapisco m²                            265,45 

11.13.1.3 Reboco m²                            265,45 

11.13.1.4 Aplicação de massa acrílica m²                            265,45 

11.13.1.5 Pintura com tinta 100% acrílica m²                            265,45 

11.13.2 Revestimento Teto                                  -                                    -                                    -     

11.13.2.1 Aplicação de massa acrílica - Interno m²                              56,10 

11.13.2.2 Pintura com tinta 100% acrílica - Interna m²                              56,10 

11.13.3 Esquadrias                                  -                                    -                                    -     

11.13.3.1
Porta de Alumínio Anodizado - Veneziana - C/ Barra Anti Pânico - Giro 01 Folha 

(80x210) 
und.                                2,00 

11.13.3.2
Porta de Alumínio Anodizado - Veneziana - C/ Barra Anti Pânico - Abertura 180° 

- Giro 01 Folha (80x210)  
und.                                1,00 

11.13.3.3
Porta de Alumínio Anodizado - Veneziana - C/ Barra Anti Pânico - Giro 01 Folha 

(120x250)  
und.                                2,00 

11.13.3.4 Porta de Alumínio Anodizado - C/ Barra Anti Pânico - Giro 02 Folhas (150x250)  und.                                2,00 

11.14 CENTRAL DE AR COMPRIMIDO -                               -                               -                               

11.14.1 Paredes                                  -                                    -                                    -     

11.14.1.1 Aplicação de massa acrílica m²                              30,20 

11.14.1.2 Pintura com tinta 100% acrílica m²                              30,20 

11.14.2 Revestimento Teto                                  -                                    -                                    -     

11.14.2.1 Aplicação de massa acrílica - Interno m²                              32,00 

11.14.2.2 Pintura com tinta 100% acrílica - Interna m²                              32,00 

12 TORRE DE TRANSFERÊNCIA TT04 -                               -                               -                               

12.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                               -                               -                               

12.1.1 Locação da obra m²                              46,50 

12.1.2
Controle tecnológico de concreto - moldagem, transporte, cura e ensaio de 

corpos de prova
pç                              40,00 

12.2 SERVIÇOS EM TERRA -                               -                               -                               

12.2.1 Escavação do solo para execução dos baldrames e canaletas m³                              63,20 

12.2.2 Reaterro compactado de escavações m³                              47,40 

12.2.3 Bota fora do material excedente das escavações m³                              15,80 

12.3 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +04,15m -                               -                               -                               

12.3.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              15,80 

12.3.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              95,74 

12.3.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         1.819,00 

12.3.4 Acabamento desempenado para laje m²                              46,50 

12.4 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +08,90m -                               -                               -                               

12.4.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              10,64 

12.4.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              82,84 

12.4.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         2.207,00 

12.5 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +13,40m -                               -                               -                               

12.5.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              10,40 

12.5.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              80,84 

12.5.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         1.858,00 

12.6 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +18,00m -                               -                               -                               

12.6.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              20,20 

12.6.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                            124,82 

12.6.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         3.126,00 

12.6.4 Locação de conjuntos de chumbadores para equipamentos pç                              24,00 

12.6.5 Acabamento desempenado para laje m²                              39,70 

12.7 ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - NÍVEL +22,00m -                               -                               -                               

12.7.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                                4,12 

12.7.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              59,97 

12.7.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                            410,00 

12.7.4 Locação de conjuntos de chumbadores para estrutura de cobertura Pç                              14,00 

13 PÓRTICO 12 -                               -                               -                               
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

ESTADO DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

DEMANT

MODERNIZAÇÃO DOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO 201 E 202 E AMPLIAÇÃO DO BERÇO 201 DO PORTO DE PARANAGUÁ - PR

ESCOPO CIVIL - TUCUMANN

ESTRUTURAS CIVIS13.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                               -                               -                               

13.1.1 Locação da obra m²                                3,15 

13.1.2 Escavação do terreno para execução de baldrames m³                                5,00 

13.1.3 Reaterro compactado de escavações Kg                                3,52 

13.1.4 Controle tecnológico do concreto pç                              16,00 

13.1.5 Bota fora do material excedente das escavações m³                                1,48 

13.2 PILARES PRÉMOLDADOS EM CONCRETO -                               -                               -                               

13.2.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              15,85 

13.2.2
Formas de madeira plastificada - Fornecimento, montagem, limpeza e 

desforma
m²                            101,88 

13.2.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         3.526,60 

13.2.4 Transporte, içamento e montagem dos elementos prémoldados pç                                2,00 

13.2.5 Conferência de verticalidade e nível dos pilares pç                                2,00 

13.2.6 Concretagem do pilar no cálice de fundação pç                                2,00 

13.3 VIGAS DE LIGAÇÃO MOLDADAS NO LOCAL -                               -                               -                               

13.3.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                                7,40 

13.3.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              44,40 

13.3.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                            465,25 

13.4 VIGAS PRÉMOLDADAS PARA APOIO DAS GALERIAS -                               -                               -                               

13.4.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                                6,06 

13.4.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              23,74 

13.4.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                            932,10 

13.4.4 Transporte, içamento e montagem dos elementos prémoldados pç                                1,00 

13.4.5 Conferência de nivelamento da viga pç                                1,00 

13.4.6 Grouteamento dos pinos de solidarização pç                              16,00 

13.4.7 Locação de conjuntos de chumbadores para estruturas das galerias Pç                                2,00 

14 PÓRTICO 13 -                               -                               -                               

14.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                               -                               -                               

14.1.1 Locação da obra m²                                3,15 

14.1.2 Escavação do terreno para execução de baldrames m³                                5,00 

14.1.3 Reaterro compactado de escavações Kg                                3,52 

14.1.4 Controle tecnológico do concreto pç                              16,00 

14.1.5 Bota fora do material excedente das escavações m³                                1,48 

14.2 PILARES PRÉMOLDADOS EM CONCRETO -                               -                               -                               

14.2.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              13,22 

14.2.2
Formas de madeira plastificada - Fornecimento, montagem, limpeza e 

desforma
m²                              84,96 

14.2.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         2.791,00 

14.2.4 Transporte, içamento e montagem dos elementos prémoldados pç                                2,00 

14.2.5 Conferência de verticalidade e nível dos pilares pç                                2,00 

14.2.6 Concretagem do pilar no cálice de fundação pç                                2,00 

14.3 VIGAS DE LIGAÇÃO MOLDADAS NO LOCAL -                               -                               -                               

14.3.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                                5,92 

14.3.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              35,52 

14.3.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                            372,20 

14.4 VIGAS PRÉMOLDADAS PARA APOIO DAS GALERIAS -                               -                               -                               

14.4.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                                6,06 

14.4.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              23,74 

14.4.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                            932,10 

14.4.4 Transporte, içamento e montagem dos elementos prémoldados pç                                1,00 

14.4.5 Conferência de nivelamento da viga pç                                1,00 

14.4.6 Grouteamento dos pinos de solidarização pç                              16,00 

14.4.7 Locação de conjuntos de chumbadores para estruturas das galerias Pç                                2,00 

15 PÓRTICO 14 -                               -                               -                               

15.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                               -                               -                               

15.1.1 Locação da obra m²                                3,15 

15.1.2 Escavação do terreno para execução de baldrames m³                                5,00 

15.1.3 Reaterro compactado de escavações Kg                                3,52 

15.1.4 Controle tecnológico do concreto pç                              16,00 

15.1.5 Bota fora do material excedente das escavações m³                                1,48 

15.2 PILARES PRÉMOLDADOS EM CONCRETO -                               -                               -                               

15.2.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                              10,81 

15.2.2
Formas de madeira plastificada - Fornecimento, montagem, limpeza e 

desforma
m²                              69,48 

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

ESTADO DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

DEMANT

MODERNIZAÇÃO DOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO 201 E 202 E AMPLIAÇÃO DO BERÇO 201 DO PORTO DE PARANAGUÁ - PR

ESCOPO CIVIL - TUCUMANN

ESTRUTURAS CIVIS15.2.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         2.422,00 

15.2.4 Transporte, içamento e montagem dos elementos prémoldados pç                                2,00 

15.2.5 Conferência de verticalidade e nível dos pilares pç                                2,00 

15.2.6 Concretagem do pilar no cálice de fundação pç                                2,00 

15.3 VIGAS DE LIGAÇÃO MOLDADAS NO LOCAL -                               -                               -                               

15.3.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                                4,44 

15.3.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              26,64 

15.3.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                            279,15 

15.4 VIGAS PRÉMOLDADAS PARA APOIO DAS GALERIAS -                               -                               -                               

15.4.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                                6,06 

15.4.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              23,74 

15.4.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                            932,10 

15.4.4 Transporte, içamento e montagem dos elementos prémoldados pç                                1,00 

15.4.5 Conferência de nivelamento da viga pç                                1,00 

15.4.6 Grouteamento dos pinos de solidarização pç                              16,00 

15.4.7 Locação de conjuntos de chumbadores para estruturas das galerias Pç                                2,00 

16 PÓRTICO 15 -                               -                               -                               

16.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                               -                               -                               

16.1.1 Locação da obra m³                                3,15 

16.1.2 Escavação do terreno para execução de baldrames m³                                5,00 

16.1.3 Reaterro compactado de escavações Kg                                3,52 

16.1.4 Controle tecnológico do concreto pç                              16,00 

16.1.5 Bota fora do material excedente das escavações m³                                1,48 

16.2 PILARES PRÉMOLDADOS EM CONCRETO -                               -                               -                               

16.2.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                                8,51 

16.2.2
Formas de madeira plastificada - Fornecimento, montagem, limpeza e 

desforma
m²                              54,72 

16.2.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                         2.003,80 

16.2.4 Transporte, içamento e montagem dos elementos prémoldados pç                                2,00 

16.2.5 Conferência de verticalidade e nível dos pilares pç                                2,00 

16.2.6 Concretagem do pilar no cálice de fundação pç                                2,00 

16.3 VIGAS DE LIGAÇÃO MOLDADAS NO LOCAL -                               -                               -                               

16.3.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                                4,44 

16.3.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              26,64 

16.3.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                            279,15 

16.4 VIGAS PRÉMOLDADAS PARA APOIO DAS GALERIAS -                               -                               -                               

16.4.1 Concreto estrutural Fck 40MPa - Fornecimento, aplicação e cura m³                                6,06 

16.4.2 Formas de Madeira Resinada - Fornecimento, montagem, limpeza e desforma m²                              23,74 

16.4.3 Armaduras de Reforço em aço CA50 e CA60 - Fornecimento e montagem Kg                            932,10 

16.4.4 Transporte, içamento e montagem dos elementos prémoldados pç                                1,00 

16.4.5 Conferência de nivelamento da viga pç                                1,00 

16.4.6 Grouteamento dos pinos de solidarização pç                              16,00 

16.4.7 Locação de conjuntos de chumbadores para estruturas das galerias Pç                                2,00 

17 TORRE DE TRANSFERÊNCIA : TT01 / TT02 / TT03 / TT04 / ESCADAS -                               -                               

17.1 PERFIS METÁLICOS -                               -                               

17.1.1 W 150x13  kg 240,00                           

17.1.2 W 200x26,6  kg 3.000,00                        

17.1.3 W 250x32,7  kg 8.310,00                        

17.1.4 W 250x44,8  kg 1.850,00                        

17.1.5 W 360x64  kg 5.800,00                        

17.1.6 U laminado 6"- 1ª alma  kg 470,00                           

17.1.7 Perfil dobrado - U 75x40x2,00  kg 2.370,00                        

17.1.8 Perfil dobrado - UE 100x50x17x2,65  kg 1.920,00                        

17.1.9 Perfil dobrado - UE 160x60x25x2,65  kg 5.400,00                        

17.1.10 Perfil dobrado - UE 210x70x25x3,00  kg 13.920,00                      

17.1.11 Perfil dobrado - UE 250x90x40x4,75  kg 8.580,00                        

17.1.12 Chapas e barras redondas  kg 7.065,00                        

17.1.13
Grade de piso - Gradetec ou similar - (degrais e patamares) - GP 70x302 - 

malha 35x70xh=30 - resistência : sobrecarga de 266 kg/m²
 kg 3.900,00                        

17.1.14 W360x64 (Perfis para monovias)  kg 3.580,00                        

17.2 TELHAS E ACESSÓRIOS -                               -                               -                               

Medição seguindo o rateio apresentado 

Medição seguindo o rateio apresentado 

Medição seguindo o rateio apresentado 

Medição seguindo o rateio apresentado 

Medição seguindo o rateio apresentado 

Medição seguindo o rateio apresentado 

Medição seguindo o rateio apresentado 

Medição seguindo o rateio apresentado 

Medição seguindo o rateio apresentado 

Medição por produção mensal

Medição seguindo o rateio apresentado 

Medição seguindo o rateio apresentado 

Medição seguindo o rateio apresentado 

Medição seguindo o rateio apresentado 

Medição seguindo o rateio apresentado 
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Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal

Medição por produção mensal
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Medição por produção mensal
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Medição por produção mensal

Medição por produção mensal
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

ESTADO DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

DEMANT

MODERNIZAÇÃO DOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO 201 E 202 E AMPLIAÇÃO DO BERÇO 201 DO PORTO DE PARANAGUÁ - PR

ESCOPO CIVIL - TUCUMANN

ESTRUTURAS CIVIS
17.2.1

Telha de cobertura e fechamento - trapezoidal - LR40 - cor natural - em 

alumínio 0,6mm - recobrimento duplo (2 1/2" trapézios) - incluindo acessórios 

de fixação (parafusos autoperfurante - traxx - acabamento climaseal), 

acessórios de vedação e mão de obra de instalação

 m² 3.800,00                        

17.2.2

Telha translúscida de policarbonato - trapezoidal - 2mm - incluindo acessórios 

de fixação (parafusos autoperfurantes - traxx - acabamento climaseal), 

acessórios de vedação e mão de obra de instalação

 m² 420,00                           

17.2.3 Tapa onda inferior - no padrão das telhas de cobertura e fechamento  m 745,00                           

17.3 GUARDA-CORPO / TELAS -                               -                               -                               

17.3.1 DIN 2440 f1 1/4"  kg 5.100,00                        

17.3.2 Barra Chata 1"x3/16"  kg 1.700,00                        

17.3.3 Barra Chata 4"x1/4"  kg 3.400,00                        

17.3.4 Cantoneira laminada - L 3/4"x1/8"  kg 1.700,00                        

17.3.5 Tela para guarda-corpo (malha 100x100mm) - fio 4,2  kg 1.360,00                        

17.3.6 Tela para fechamentos diversos  (malha 100x100mm) - fio 4,2  kg 750,00                           

17.4 ESQUADRIAS -                               -                               -                               

17.4.1
Porta 80x210 giro – 01 folha : estrutura de aço – galvanizado à fogo – 

fechamento com telhas de alumínio trapezoidal 0,6mm
 pç 4,00                               

17.4.2
Porta 250x580 – giro – 02 folhas : estrutura de aço – galvanizado à fogo – 

fechamento com telhas de alumínio trapezoidal 0,6mm
 pç 1,00                               

17.4.3
Porta 250x600 – giro – 02 folhas : estrutura de aço – galvanizado à fogo – 

fechamento com telhas de alumínio trapezoidal 0,6mm
 pç 3,00                               

17.4.4
Porta 80x210 – giro – 01 folha : estrutura de aço – galvanizado à fogo – 

fechamento com TELA metálica (anti-pássaro)
 pç 5,00                               

17.4.5
Porta 240x300 – giro – 02 folhas : estrutura de aço – galvanizado à fogo – 

fechamento com TELA metálica (anti-pássaro)
 pç 1,00                               

18.3 Gerenciamento de Obra GL 1,00                             

64.495.411,74R$                

IMPORTANTE: O BDI ESTÁ INCLUSO EM TODOS OS VALORES DA PLANILHA DE PREÇO

Medição seguindo o rateio apresentado 

Medição seguindo o rateio apresentado 

Medição seguindo o rateio apresentado 

Medição seguindo o rateio apresentado 

Medição seguindo o rateio apresentado 

Medição deste item podera ser feita no final da obra

Medição seguindo o rateio apresentado 

Medição seguindo o rateio apresentado 

Medição seguindo o rateio apresentado 

Medição seguindo o rateio apresentado 

Medição seguindo o rateio apresentado 

Medição seguindo o rateio apresentado 

Medição seguindo o rateio apresentado 

Medição seguindo o rateio apresentado 

Medição seguindo o rateio apresentado 

SISTEMA ELÉTRICO

 TOTAL GERAL COM BDI E ENCARGOS
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  MÃO DE OBRA (R$) MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS (R$) UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

9 GALERIAS PARA TC-01 / TC-02 / TC-03 / TC-04 / TC-07 / TC-08 -                        -                                  -                               

9.1 PERFIS METÁLICOS -                        -                                  -                               

9.1.1 W 200x26,6  kg 36.530,00               13,80                                15,36                             29,16                             1.065.214,80                             

9.1.2 W 200x31,3  kg 3.660,00                 13,80                                15,36                             29,16                             106.725,60                                

9.1.3 W 250x44,8  kg 79.700,00               13,80                                15,36                             29,16                             2.324.052,00                             

9.1.4 W 310x44,5  kg 2.270,00                 13,80                                15,36                             29,16                             66.193,20                                  

9.1.5 W 360x44  kg 11.040,00               13,80                                15,36                             29,16                             321.926,40                                

9.1.6 W 360x64  kg 248.320,00             13,80                                15,36                             29,16                             7.241.011,20                             

9.1.7 W 460x89  kg 49.200,00               13,80                                15,36                             29,16                             1.434.672,00                             

9.1.8 W 460x89 (com abas laterais)  kg 12.120,00               13,80                                15,36                             29,16                             353.419,20                                

9.1.9 CS 450x209  kg 15.900,00               13,80                                15,36                             29,16                             463.644,00                                

9.1.10 CS 400x248  kg 71.670,00               13,80                                15,36                             29,16                             2.089.897,20                             

9.1.11 CVS 400x152  kg 8.800,00                 13,80                                15,36                             29,16                             256.608,00                                

9.1.12 U laminado 3" - 1ª alma  kg 3.110,00                 13,80                                15,36                             29,16                             90.687,60                                  

9.1.13 Cantoneira laminada - L 2 1/2" x 3/16"  kg 3.800,00                 13,80                                15,36                             29,16                             110.808,00                                

9.1.14 Cantoneira laminada - L 3" x 1/4"  kg 16.640,00               13,80                                15,36                             29,16                             485.222,40                                

9.1.15 Cantoneira laminada - L 3" x 5/16"  kg 3.800,00                 13,80                                15,36                             29,16                             110.808,00                                

9.1.16 Cantoneira laminada - L 4" x 3/8"  kg 47.140,00               13,80                                15,36                             29,16                             1.374.602,40                             

9.1.17 Perfil dobrado - U 75x40x2,00  kg 15.500,00               13,80                                15,36                             29,16                             451.980,00                                

9.1.18 Tb f 1 1/2" x 2,25  kg 11.210,00               13,80                                15,36                             29,16                             326.883,60                                

9.1.19 Chapas e barras redondas  kg 51.232,80               13,80                                15,36                             29,16                             1.493.948,45                             

9.1.20 Grade de piso - Gradetec ou similar - (degrais e patamares) - GP 70x302 - 
malha 35x70xh=30 - resistência : sobrecarga de 266 kg/m²  kg 21.120,00               13,80                                33,96                             47,76                             1.008.691,20                             

9.2 TELHAS E ACESSÓRIOS -                        -                                  -                               

9.2.1

Telha de cobertura e fechamento - trapezoidal - LR40 - cor natural - em 
alumínio 0,6mm - recobrimento duplo (2 1/2" trapézios) - incluindo acessórios 
de fixação (parafusos autoperfurante - traxx - acabamento climaseal), 
acessórios de vedação e mão de obra de instalação

 m² 4.310,00                 30,00                                45,60                             75,60                             325.836,00                                

9.2.2
Telha translúscida de policarbonato - trapezoidal - 2mm - incluindo acessórios 
de fixação (parafusos autoperfurantes - traxx - acabamento climaseal), 
acessórios de vedação e mão de obra de instalação

 m² 400,00                    30,00                                88,32                             118,32                           47.328,00                                  

9.2.3 Tapa onda inferior - no padrão das telhas de cobertura e fechamento  m 2.850,00                 6,96                                  13,80                             20,76                             59.166,00                                  

9.2.4 Bandeja em alumínio, espessura 1mm - prever suportes a cada 600mm  m² 2.730,00                 21,60                                30,00                             51,60                             140.868,00                                

18 SERVIÇOS INICIAIS PARA SISTEMA ELÉTRICO -                        -                                  -                               

18.1 Canteiro de Obras GL                         1,00 24.254,30                         54.932,32                      79.186,62                      79.186,62                                  

18.2 Mobilização de Pessoas e de Equipamentos GL                         1,00 336.876,60                       131.532,50                    468.409,10                    468.409,10                                

18.3 Gerenciamento de Obra (TRANSFERIDO PARA TUCUMANN) GL                         1,00 740.038,23                       133.258,91                    873.297,14                    873.297,14                                

19 INSTALAÇÕES DO SISTEMA ELÉTRICAS -                        -                                  -                               

19.1 INFRAESTRUTURA -                        -                                  -                               

19.1.1 Barramento de cobre Eletrolítico secção 1/2"x1/8", na cor verde. Com isolador 
para fixar na alvenaria. M                     110,00                                  26,41                                9,76 36,17                             3.978,70                                    

19.1.2 Barramento de cobre para equipontencialização (BEP). Dim. 1000x100x10mm 
com suportes para fixação em parede. CJ                         1,00                                316,96                         1.622,61 1.939,57                        1.939,57                                    

19.1.3 Barramento de cobre para equipontencialização (BEP). Dim. 600x100x10mm 
com suportes para fixação em parede. CJ                         1,00                                211,31                            985,38 1.196,69                        1.196,69                                    

19.1.4 Caixa de alvenaria dim. 30x30x40cm, com tampa em concreto e alça retrátil, 
para inspeção do nível de aterramento. CJ                         1,00                                252,41                              80,83 333,24                           333,24                                       

19.1.5 Caixa de passagem em alumínio para dados e voz. Dim. 284x284x116mm. PÇ                         4,00                                  31,70                            182,81 214,51                           858,04                                       

19.1.6 Caixa de passagem em alvenaria 80x80x80cm com tampa em ferro fundido. 
Padrão Copel. CJ                         3,00                                346,71                            755,29 1.102,00                        3.306,00                                    

19.1.7 Caixa de passagem metálica para Média Tensão fixada, em  parede ou laje. 
Dimensão mínima 600x600x300mm. (COM TAMPA). CJ                       25,00                                105,65                         3.300,50 3.406,15                        85.153,75                                  

19.1.8 Condulete liga de alumínio Ø2 1/2", modelos diversos. PÇ                       17,00                                  26,41                              54,44 80,85                             1.374,45                                    

19.1.9 Condulete liga de alumínio Ø3", modelos diversos. PÇ                         7,00                                  26,41                              96,54 122,95                           860,65                                       

19.1.10 Condulete liga de alumínio para eletroduto de Ø1.1/2" PÇ                     630,00                                  15,85                              39,42 55,27                             34.820,10                                  

19.1.11 Tampa para eletrocalha em aço GF, chapa #16BWG dim 100x3000mm PÇ                         3,00                                  15,85                              71,46 87,31                             261,93                                       

19.1.12 Cotovelo reto  90° para leito com raio seccionado, #14BWG GF Dim. 
300x100mm PÇ                         9,00                                  26,41                              82,78 109,19                           982,71                                       

19.1.13 Cruzeta em concreto vibrado 90x90x2000mm. Padrão Copel. PÇ                         4,00                                105,65                            134,84 240,49                           961,96                                       

19.1.14 Curva  PVC Rígido 90° rosqueável Ø6” PÇ                         1,00                                  15,85                              67,76 83,61                             83,61                                         

19.1.15 Luva GF para eletroduto  Ø3" rosca BSP conforme NBR 5598. PÇ                       15,00                                  15,85                              45,86 61,71                             925,65                                       

19.1.16 Curva GF para eletroduto  Ø4" rosca BSP conforme NBR 5598. PÇ                       10,00                                  15,85                            239,82 255,67                           2.556,70                                    

19.1.17 Curva horizontal  90° para leito com raio seccionado, #14BWG GF Dim. 
300x100mm PÇ                       16,00                                  26,41                              82,74 109,15                           1.746,40                                    

19.1.18 Curva horizontal 90° com raio seccionado, #16BWG GF Dim. 100x100mm PÇ                         3,00                                  15,85                              30,54 46,39                             139,17                                       

19.1.19 Curva vertical  de inversão 90° para leito com raio seccionado, #14BWG GF 
Dim. 300x100mm PÇ                         1,00                                  26,41                              78,98 105,39                           105,39                                       

19.1.20 Curva vertical  externa 90° para leito com raio seccionado, #14BWG GF Dim. 
300x100mm PÇ                       12,00                                  26,41                              75,42 101,83                           1.221,96                                    

19.1.21 Curva vertical  interna 90° com raio seccionado para leito, #14BWG GF Dim. 
100x100mm pç                         1,00                                  26,41                              66,49 92,90                             92,90                                         

19.1.22 Cruzeta reta para leito, galvanizada a fogo, chapa #14BWG, Dim.:300x100mm pç                         1,00                                  26,41                            216,29 242,70                           242,70                                       

19.1.23 Prensa cabos em aço tamanhos diversos. M                     320,00                                    5,28                              34,93 40,21                             12.867,20                                  

19.1.24 Eletrocalha em aço GF, chapa #16BWG Dim:100x100x3000mm. PÇ                       16,00                                  42,26                              85,02 127,28                           2.036,48                                    

19.1.25 Eletroduto em aço galvanizado a fogo, pesado, rosca BSP conforme NBR 5598.   
Ø1 1/2"x3000mm PÇ                     955,00                                  39,62                              69,97 109,59                           104.658,45                                

19.1.26 Eletroduto em aço galvanizado a fogo, pesado, rosca BSP conforme NBR 5598.   
Ø3"x3000mm. PÇ                       15,00                                  39,62                            297,99 337,61                           5.064,15                                    

ESTADO DO PARANÁ
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19.1.27 Eletroduto em aço galvanizado a fogo, pesado, rosca BSP conforme NBR 5598.   
Ø2.1/2"x3000mm. (MEDIR IN LOCO). PÇ                     325,00                                  26,41                            125,33 151,74                           49.315,50                                  

19.1.28 Eletroduto em aço galvanizado a fogo, pesado, rosca BSP conforme NBR 5598.   
Ø4"x3000mm. PÇ                       58,00                                  39,62                            335,10 374,72                           21.733,76                                  

19.1.29 Eletroduto flexivel corrugado em PEAD Ø2" M                     110,00                                  31,70                              19,02 50,72                             5.579,20                                    

19.1.30 Eletroduto flexivel corrugado em PEAD Ø6" M                     120,00                                  31,70                              32,16 63,86                             7.663,20                                    

19.1.31 Eletroduto PVC Rígido. Ø3/4”x3m . PÇ                         3,00                                  15,85                              11,46 27,31                             81,93                                         

19.1.32 Eletroduto PVC Rígido. Ø6”x6m . PÇ                         1,00                                  52,83                            105,73 158,56                           158,56                                       

19.1.33

Haste de aterramento prolongável (rosqueada) nas dimensões 5/8”x2400mm 
com núcleo de aço carbono, revestimento de cobre  letrolítico de no mínimo 
250 micrometros (processo de eletrodeposição anódica), com no mínimo 95% 
de pureza e sem traços de zinco. Com luva.

CJ                       17,00                                  26,41                              74,82 101,23                           1.720,91                                    

19.1.34 Junção direita 90° com raio seccionado para leito, #14BWG GF Dim. 
300x100mm PÇ                         2,00                                  26,41                            134,66 161,07                           322,14                                       

19.1.35 Junção esqueda 90° com raio seccionado para leito, #14BWG GF Dim. 
300x100mm PÇ                         1,00                                  26,41                            113,44 139,85                           139,85                                       

19.1.36 Junção Interna "I", chapa #16BWG Dim:38x38mm. PÇ                       18,00                                  15,85                              12,18 28,03                             504,54                                       

19.1.37 Junção Interna "L", chapa #16BWG Dim:38x38mm. PÇ                         8,00                                  15,85                              13,50 29,35                             234,80                                       

19.1.38 Junção Interna "T", chapa #16BWG Dim:38x38mm. PÇ                         3,00                                  15,85                              14,81 30,66                             91,98                                         

19.1.39 Junção tipo simples para leito, chapa #14BWG GF PÇ                     458,00                                  10,57                                1,90 12,47                             5.711,26                                    

19.1.40 Leito para cabos metálico chapa #14BWG, Dim:200x100x3000mm. pç                       12,00                                  26,41                            134,93 161,34                           1.936,08                                    

19.1.41 Leito para cabos, #14BWG Dim:300x100x3000mm PÇ                     520,00                                  52,83                            157,70 210,53                           109.475,60                                

19.1.42 Luva  PVC Rígido roscável Ø3/4” PÇ                         3,00                                  13,21                                4,14 17,35                             52,05                                         

19.1.43 Luva  PVC Rígido roscável Ø6” PÇ                         2,00                                  15,85                              38,57 54,42                             108,84                                       

19.1.44 Luva GF para eletroduto  Ø1 1/2" NBR 5598 PÇ                     880,00                                  15,85                              18,34 34,19                             30.087,20                                  

19.1.45 Junção articulada para leito, chapa #14BWG GF PÇ                         4,00                                  15,85                            118,13 133,98                           535,92                                       

19.1.46 Luva GF para eletroduto  Ø2.1/2" NBR 5598. PÇ                       18,00                                  26,41                              30,53 56,94                             1.024,92                                    

19.1.47 Luva GF para eletroduto  Ø4" rosca BSP conforme NBR 5598. PÇ                       58,00                                  15,85                              56,68 72,53                             4.206,74                                    

19.1.48 Perfilado metálico aço GF, chapa #16BWG Dim:38x38x6000mm PÇ                       18,00                                  26,41                              66,85 93,26                             1.678,68                                    

19.1.49 Redução esquerda para leito 300/200mm chapa 14BWG. PÇ                         6,00                                  26,41                            110,60 137,01                           822,06                                       

19.1.50 Tampa para eletrocalha metálica perfurada, chapa #16BWG, galvanizada a 
fogo, dimensão  100x3000mm.  (MEDIR IN LOCO) pç                       10,00                                  26,41                              19,78 46,19                             461,90                                       

19.1.51 Te horizontal  90° para leito com raio seccionado, #14BWG GF Dim. 
300x100mm PÇ                         5,00                                  26,41                            114,89 141,30                           706,50                                       

19.1.52 Tê vertical de descida com raio seccionado, #16BWG GF Dim. 100x100mm PÇ                         2,00                                  15,85                              70,49 86,34                             172,68                                       

19.1.53 Te vertical de descida lateral para leito com raio seccionado, #14BWG GF Dim. 
300x100mm PÇ                         8,00                                  26,41                            151,02 177,43                           1.419,44                                    

19.1.54 Te vertical de descida para leito com raio seccionado, #14BWG GF Dim. 
300x100mm PÇ                         1,00                                  26,41                            142,38 168,79                           168,79                                       

19.1.55 Eletroduto em aço galvanizado a fogo, pesado, rosca BSP conforme NBR 5598.   
Ø6"x3000mm. PÇ                       70,00                                  39,62                            552,91 592,53                           41.477,10                                  

19.1.56 Curva GF para eletroduto  Ø6" rosca BSP conforme NBR 5598. PÇ                         8,00                                  15,85                            395,70 411,55                           3.292,40                                    

19.1.57 Luva GF para eletroduto  Ø6" rosca BSP conforme NBR 5598. PÇ                       70,00                                  15,85                              93,52 109,37                           7.655,90                                    

19.1.58

Verba disponível para eventuais. Conjunto para fixação, suportes, emendas, 
luvas, junções, equipamentos e acessórios para a instalação da tubulação, 
conforme as especificações de projeto, Fita isolante, soldas, terminais de uma 
ou duas compressões, identificadores de cabos, plaquetas de identificação de 
caixas, acessórios de instalações diversos e eventual mão de obra.

VB                         1,00                           31.695,91                     346.116,51 377.812,42                    377.812,42                                

19.2 EQUIPAMENTOS -                        -                                  -                               

19.2.1
Bloco autônomo de sobrepor para balizamento "SAÍDA" , sistema não 
permanente, luminária em LED, autonomia superior à 1 hora. Bateria selada 
1,2Vx1.200mAh de Níquel-Cádmio (livre de manutenção).

CJ                       33,00                                    5,28                            115,62 120,90                           3.989,70                                    

19.2.2
Bloco autônomo sistema não permanente com lâmpada 2xPL-9W(600lm). 
Autonomia superior a uma hora. Tensão 220/110V. Bateria selada 6Vx7Ah ou 
Níquel-Cádmio 3,6Vx4Ah (livre de manutenção).

CJ                     205,00                                    5,28                              58,56 63,84                             13.087,20                                  

19.2.3 Chave fusível 15kV - 300A CJ                         3,00                                  52,83                              63,32 116,15                           348,45                                       

19.2.4 Extintor de incêndio de 6Kg gás carbônico (CO2) com suporte para parede e 
placa de identificação. CJ                         1,00                                  26,41                            698,76 725,17                           725,17                                       

19.2.5 Interruptor 10A-240V, à prova d'água, linha aquatica. teclas paralelo com 
espelho para condulete, teclas conforme projeto. CJ                       40,00                                  36,98                              21,86 58,84                             2.353,60                                    

19.2.6 Isolador de pino em porcelana para rede aérea 15kV. CJ                         3,00                                  15,85                              25,66 41,51                             124,53                                       

19.2.7 Isolador de suspensão (ancoragem) em polímero 34kv. padrão Copel. CJ                         3,00                                  52,83                            101,06 153,89                           461,67                                       

19.2.8 Isolador roldana para neutro contínuo com suporte para poste. CJ                         1,00                                  26,41                              15,16 41,57                             41,57                                         

19.2.9 Luminária a prova de tempo e gases, em liga de alumínio, globo de vidro 
borosilicato, tipo plafonier. Com lâmpada fluorescente compacta 27W, 1700lm. PÇ                       42,00                                105,65                            255,05 360,70                           15.149,40                                  

19.2.10
Luminária Hermética de sobrepor, corpo em policarbonato, com duas lâmpadas 
T5 de 28W 220Vca (5800lm das lâmpadas e 5400lm da luminária). Com reator 
eletrônico. 

PÇ                     290,00                                158,48                            214,26 372,74                           108.094,60                                

19.2.11
Luminária Hermética de sobrepor, corpo em policarbonato, com duas lâmpadas 
T5 de 54W 220Vca (10000lm das lâmpadas e 7100lm da luminária). Com reator 
eletrônico. 

CJ                       33,00                                158,48                            219,18 377,66                           12.462,78                                  

19.2.12 Painel Elétrico de Média Tensão CMT-02. Painel Compacto SM6, tensão nominal 
15kV. (1xGAM2/2xDM1-AC). PÇ                         1,00                             1.320,66                     246.449,81 247.770,47                    247.770,47                                

19.2.13 Painel Elétrico de Média Tensão CMT-01. Painel Compacto SM6, tensão nominal 
15kV. (1xGAM2/1xDM1-DC/1xGBM/2xDM1-AC). PÇ                         1,00                             1.320,66                     440.750,55 442.071,21                    442.071,21                                

19.2.14 Pára-Raio aterrado 15kV para sistema 13,8kV, 10kA, com desligador 
automático ZnO. Padrão Copel. CJ                         3,00                                158,48                            237,86 396,34                           1.189,02                                    

19.2.15 Placa de Advertência 280x140mm "PERIGO ALTA TENSÃO" em fundo amarelo  e 
caracteres pretos. PÇ                       14,00                                  26,41                              90,24 116,65                           1.633,10                                    

19.2.16 Placa de Advertência 280x140mm "PERIGO EQUIPAMENTO ELÉTRICO - 
SOMENTE PESSOAL AUTORIZADO". PÇ                       14,00                                  26,41                              90,24 116,65                           1.633,10                                    

19.2.17 Ponto para tomada 2P+T 20A-250V padrão brasileiro com espelho para 
perfilado. CJ                       12,00                                  10,57                              15,42 25,99                             311,88                                       

19.2.18 Poste em concreto armado circular 12/600daN- fincado Padrão Copel PÇ                         1,00                                127,62                         1.659,91 1.787,53                        1.787,53                                    

19.2.19 Quadro de distribuição de força, comando e instrumentação (QGBT-01). 
Conforme diagrama Unifilar de Baixa Tensão. CJ                         1,00                             7.554,19                     169.354,11 176.908,30                    176.908,30                                

19.2.20 Quadro de distribuição de força, comando e instrumentação (QGBT-02). 
Conforme diagrama Unifilar de Baixa Tensão. CJ                         1,00                           10.037,04                     198.704,73 208.741,77                    208.741,77                                

19.2.21 Quadro de distribuição de força, comando e instrumentação (QGBT-03). 
Conforme diagrama Unifilar de Baixa Tensão. CJ                         1,00                           10.037,04                     186.956,46 196.993,50                    196.993,50                                

19.2.22 Quadro de distribuição de luz 01 (QDL-01) Conforme Diagrama Unifilar. CJ                         4,00                                316,96                         6.882,69 7.199,65                        28.798,60                                  

19.2.23 Quadro de tomadas com 1 tomada trifásica 32A-380V (3F+N+T), 1 tomada 
trifásica 16A-380V (3F+N+T) e 2 tomada monofásica 20A-220V (2P+T) . CJ                       28,00                                211,31                         1.895,07 2.106,38                        58.978,64                                  

19.2.24 Sensor de presença. Grau de proteção IP-54. PÇ                       40,00                                105,65                            102,17 207,82                           8.312,80                                    

19.2.25 Tapete de borracha isolação 15kV - 1x1m. PÇ                         5,00                                  26,41                            578,40 604,81                           3.024,05                                    

19.2.26 Terminação contrátil a frio uso externo (mufla) 15kv, para cabo 120mm². CJ                         4,00                                316,96                            462,87 779,83                           3.119,32                                    

19.2.27 Transformador Trifásico - Classe 15kV - À Seco Potência: 1000kVA, Tensão do 
Primário: 13,8kV e Tensão do Secundário: 380/220V - IP23 PÇ                         1,00                             2.113,06                     113.329,23 115.442,29                    115.442,29                                

19.2.28 Transformador Trifásico - Classe 15kV - À Seco Potência: 1000kVA, Tensão do 
Primário: 13,8kV e Tensão do Secundário: 440/254V - IP23 PÇ                         1,00                             2.113,06                     121.585,28 123.698,34                    123.698,34                                

19.2.29 Transformador Trifásico - Classe 15kV - À Seco Potência: 750kVA, Tensão do 
Primário: 13,8kV e Tensão do Secundário: 380/220V - IP23 PÇ                         1,00                             1.584,80                       96.125,30 97.710,10                      97.710,10                                  

19.2.30 Elo Fusível 100K. Padrão Copel. PÇ                         1,00                                  52,83                              39,16 91,99                             91,99                                         
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19.2.31 Quadro de distribuição de luz 02 (QDL-02) Conforme Diagrama Unifilar. PÇ                         1,00                                316,96                         6.859,45 7.176,41                        7.176,41                                    

19.2.32 Quadro de distribuição de luz 03 (QDL-03) Conforme Diagrama Unifilar. PÇ                         1,00                                316,96                         6.859,45 7.176,41                        7.176,41                                    

19.2.33 Quadro de distribuição de luz 04 (QDL-04) Conforme Diagrama Unifilar. PÇ                         1,00                                316,96                         7.139,55 7.456,51                        7.456,51                                    

19.3 CABOS -                        -                                  -                               

19.3.1

Cabo multipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento 
classe 5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha EPR - 
90° Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não 
halogenado. Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 13248 e 
NBR 13570. Com 3 veios coloridos de #4mm² .

M                  1.045,00                                  10,57                              54,59 65,16                             68.092,20                                  

19.3.2

Cabo multipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento 
classe 5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha EPR - 
90° Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não 
halogenado. Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 13248 e 
NBR 13570. Com 4 veios coloridos de #4mm² .

M                  1.400,00                                  10,57                              38,98 49,55                             69.370,00                                  

19.3.3

Cabo multipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento 
classe 5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha EPR - 
90° Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não 
halogenado. Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 13248 e 
NBR 13570. Com 5 veios coloridos de #16mm² .

M                  1.120,00                                  10,57                            187,00 197,57                           221.278,40                                

19.3.4

Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 
5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha EPR - 90° 
Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não halogenado. 
Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 13248 e NBR 13570. 
Seção #150mm²  CORES NBR  (MEDIR IN LOCO).

M                  6.700,00                                  26,41                            284,26 310,67                           2.081.489,00                             

19.3.5

Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 
5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha EPR - 90° 
Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não halogenado. 
Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 13248 e NBR 13570. 
Seção #120mm²  CORES NBR  (MEDIR IN LOCO).

M                     520,00                                  26,41                              43,93 70,34                             36.576,80                                  

19.3.6

Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 
5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha EPR - 90° 
Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não halogenado. 
Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 13248 e NBR 13570. 
Seção #185mm²  CORES NBR  (MEDIR IN LOCO).

M                  3.100,00                                  26,41                              61,73 88,14                             273.234,00                                

19.3.7

Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 
5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha EPR - 90° 
Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não halogenado. 
Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 13248 e NBR 13570. 
Seção #240mm²  CORES NBR  (MEDIR IN LOCO).

M                  1.400,00                                  26,41                              83,34 109,75                           153.650,00                                

19.3.8

Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 
5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha EPR - 90° 
Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não halogenado. 
Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 13248 e NBR 13570. 
Seção #35mm²  CORES NBR  (MEDIR IN LOCO).

M                     200,00                                  26,41                              16,18 42,59                             8.518,00                                    

19.3.9

Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 
5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha EPR - 90° 
Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não halogenado. 
Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 13248 e NBR 13570. 
Seção #4mm²  CORES NBR  (MEDIR IN LOCO).

M                28.250,00                                  26,41                                5,08 31,49                             889.592,50                                

19.3.10

Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 
5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha EPR - 90° 
Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não halogenado. 
Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 13248 e NBR 13570. 
Seção #70mm²  CORES NBR  (MEDIR IN LOCO).

M                  1.200,00                                  26,41                              26,93 53,34                             64.008,00                                  

19.3.11

Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 
5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha EPR - 90° 
Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não halogenado. 
Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 13248 e NBR 13570. 
Seção #16mm²  CORES NBR  (MEDIR IN LOCO).

M                     210,00                                  26,41                              12,30 38,71                             8.129,10                                    

19.3.12 Cabo unipolar fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 2A. 
Conforme NBR 5410, NBR 6524 e NBR 5111. Seção #35mm²   (MEDIR IN LOCO). M                       35,00                                  26,41                              14,89 41,30                             1.445,50                                    

19.3.13 Cabo de cobre nu 25mm2 meio-duro (MEDIR IN LOCO). M                       15,00                                  10,57                              11,22 21,79                             326,85                                       

19.3.14
Cabo unipolar fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 3A. 
Conforme NBR 5410, NBR 6524 e NBR 5111. Seção #120mm²   (MEDIR IN 
LOCO).

M                       36,00                                  26,41                              36,13 62,54                             2.251,44                                    

19.3.15 Cabo de cobre extra flexível 25mm2 (MEDIR IN LOCO). M                         5,00                                  15,85                              22,85 38,70                             193,50                                       

19.3.16
Cabos de Média Tensão em cobre unipolar encordoamento classe 2, isolação 
extrudada com baixa emissão de fumaça, isolamento termofixo em EPR, não 
halogenado conforme NBR 6251. #120mm Isolamento 8,7/15kV.

M                  1.120,00                                  39,62                            117,86 157,48                           176.377,60                                

19.3.17
Cabos de Média Tensão em cobre unipolar encordoamento classe 2, isolação 
extrudada com baixa emissão de fumaça, isolamento termofixo em EPR, não 
halogenado conforme NBR 6251. #35mm Isolamento 8,7/15kV.

M                     850,00                                  39,62                              38,53 78,15                             66.427,50                                  

19.3.18

Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 
5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha EPR - 90° 
Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não halogenado. 
Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 13248 e NBR 13570. 
Seção #25mm²  CORES NBR  (MEDIR IN LOCO).

M                  3.400,00                                  26,41                              12,28 38,69                             131.546,00                                

19.3.19 Cabo de cobre nu 50mm2 meio-duro (MEDIR IN LOCO). M                       30,00                                  15,85                              21,61 37,46                             1.123,80                                    

20 INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO -                        -                                  -                               

20.1 INFRAESTRUTURA -                        -                                  -                               

20.1.1 Eletroduto em aço galvanizado a fogo, pesado, rosca BSP conforme NBR 5598.   
Ø2"x3000mm. PÇ                     370,00                                  39,62                              85,62 125,24                           46.338,80                                  

20.1.2 Luva GF para eletroduto  Ø2" rosca BSP conforme NBR 5598. PÇ                     370,00                                  15,85                              23,82 39,67                             14.677,90                                  

20.1.3 Curva GF para eletroduto  Ø2" rosca BSP conforme NBR 5598. PÇ                       80,00                                  15,85                              60,24 76,09                             6.087,20                                    

20.1.4 Condulete liga de alumínio para eletroduto de Ø2" PÇ                     180,00                                  15,85                              46,27 62,12                             11.181,60                                  

20.1.5 Eletroduto flexivel corrugado em PEAD Ø2" M                     120,00                                  31,70                              19,02 50,72                             6.086,40                                    

20.1.6 Caixa subterrânea de entrada telefônica tipo R2, comprimento 107 cm, largura 
52 cm, profundidade 50 cm CJ                         3,00                                177,88                            487,78 665,66                           1.996,98                                    

20.1.7

Verba disponível para eventuais. Conjunto para fixação, suportes, emendas, 
luvas, junções, equipamentos e acessórios para a instalação da tubulação, 
conforme as especificações de projeto, Fita isolante, soldas, terminais de uma 
ou duas compressões, identificadores de cabos, plaquetas de identificação de 
caixas, acessórios de instalações diversos e eventual mão de obra.

VB                         1,00                             5.282,65                       10.249,39 15.532,04                      15.532,04                                  

20.2 CABEAMENTO -                        -                                  -                               

20.2.1 CABO FIBRA OPTICA DE VIDRO STANDARD GP(50/125) um (MEDIR IN LOCO) M                  1.900,00                                  39,62                                9,90 49,52                             94.088,00                                  

21 INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELÉTRICO -                        -                                  -                               

21.1 INFRAESTRUTURA -                        -                                  -                               

21.1.1 Caixa redonda de ligação, em liga de alumínio silício para instalação de 
Detector Termovelocimétrico e Temperatura fixa. PÇ                         6,00                                  26,41                              38,93 65,34                             392,04                                       

21.1.2 Chapa de aço galvanizado a fogo 100x100x10mm PÇ                       40,00                                  26,41                              34,99 61,40                             2.456,00                                    

21.1.3 Condulete liga de alumínio para eletroduto de Ø3/4" PÇ                     180,00                                  15,85                              30,17 46,02                             8.283,60                                    

21.1.4 Eletroduto em aço galvanizado a fogo, pesado, rosca BSP conforme NBR 5598.   
Ø3/4"x3000mm PÇ                     550,00                                  39,62                              27,44 67,06                             36.883,00                                  

21.1.5 Eletroduto metalico flexivel ø3/4" c/ revestimento PVC. M                       60,00                                  15,85                              22,02 37,87                             2.272,20                                    

21.1.6 Kit para solda exotérmica, contendo: Molde, Pó para solda, Disco de Retenção, 
Alicate para cadinho e Palito Ignitor. VB                       50,00                                  26,41                            307,89 334,30                           16.715,00                                  

21.1.7 Luva GF para eletroduto  Ø3/4" NBR 5598 PÇ                     550,00                                  15,85                              10,25 26,10                             14.355,00                                  

21.1.8 Pasta anti-oxidante, tubo com 500g. PÇ                       15,00                                    5,28                              90,26 95,54                             1.433,10                                    

21.1.9 Pasta para vedação, tubo com 500g. PÇ                       15,00                                    5,28                              61,73 67,01                             1.005,15                                    

21.1.10 Solda elétrica entre a ferragem das estacas, blocos baldrames, vigas e pilares. CJ                         3,00                                203,89                            727,56 931,45                           2.794,35                                    
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21.1.11 Terminal de captação aéreo, base horizontal em alumínio 7/8”x1/8”x600mm. PÇ                     130,00                                  10,57                              22,70 33,27                             4.325,10                                    

21.1.12 Barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x3m. PÇ                       40,00                                  10,57                              73,01 83,58                             3.343,20                                    

21.1.13

Verba disponível para eventuais. Conjunto para fixação, suportes, emendas, 
luvas, junções, equipamentos e acessórios para a instalação, conforme as 
especificações de projeto, soldas, terminais de uma ou duas compressões, 
identificadores de cabos, plaquetas de identificação de caixas, acessórios de 
instalações diversos para o sistema de Alarme de Incêndio.

VB                         1,00                             5.282,65                       15.056,89 20.339,54                      20.339,54                                  

21.1.14

Verba disponível para eventuais. Conjunto para fixação, suportes, emendas, 
luvas, junções, equipamentos e acessórios para a instalação, conforme as 
especificações de projeto, soldas, terminais de uma ou duas compressões, 
identificadores de cabos, plaquetas de identificação de caixas, acessórios de 
instalações diversos para o sistema de SPDA.

VB                         1,00                             5.282,65                       15.056,89 20.339,54                      20.339,54                                  

21.2 EQUIPAMENTOS -                        -                                  -                               

21.2.1 Acionador manual endereável, IP-67. PÇ                       32,00                                105,65                            909,75 1.015,40                        32.492,80                                  

21.2.2 Avisador sonoro e visual endereçável, IP-67. PÇ                       16,00                                105,65                            821,20 926,85                           14.829,60                                  

21.2.3 Avisador sonoro endereçável, IP-67. PÇ                         2,00                                105,65                            745,74 851,39                           1.702,78                                    

21.2.4 Central de alarme de incêndio para um laço classe B endereçável. Conforme 
Memorial Descritivo. PÇ                         1,00                           15.847,95                       31.025,22 46.873,17                      46.873,17                                  

21.2.5 Detector Termovelocimétrico e Temperatura fixa (57ºC), c/ módulo endereçável 
e base. PÇ                         6,00                                105,65                            340,80 446,45                           2.678,70                                    

21.3 CABEAMENTO -                        -                                  -                               

21.3.1

Cabo multipolar 300V em cobre eletrolítico, têmpera mole, nu, encordoamento 
classe 2, isolação em PVC/E (105ºC). Blindagem em fita de alumínio e poliéster 
com condutor dreno de cobre estanhado em contato elétrico com o alumínio. 
Cabo que não propaga chama. Cobertura em PVC, tipo ST1. Conforme NBR NM 
280 e NBR 17240. Com 2 veios coloridos de #1,5mm² (acionadores e 
detectores) (MEDIR IN LOCO).

M                  2.000,00                                  15,85                                5,10 20,95                             41.900,00                                  

21.3.2

Cabo multipolar 300V em cobre eletrolítico, têmpera mole, nu, encordoamento 
classe 2, isolação em PVC/E (105ºC). Blindagem em fita de alumínio e poliéster 
com condutor dreno de cobre estanhado em contato elétrico com o alumínio. 
Cabo que não propaga chama. Cobertura em PVC, tipo ST1. Conforme NBR NM 
280 e NBR 17240. Com 2 veios coloridos de #2,5mm² (avisadores) (MEDIR IN 
LOCO).

M                  1.250,00                                  15,85                                7,49 23,34                             29.175,00                                  

21.3.3

Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 
5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha EPR - 90° 
Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não halogenado. 
Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 13248 e NBR 13570. 
Seção #35mm²  CORES NBR  (MEDIR IN LOCO).

M                     110,00                                  26,41                              16,18 42,59                             4.684,90                                    

21.3.4

Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 
5. Isolação em composto termofixo em dupla camada de borracha EPR - 90° 
Cobertura em cosposto termoplástico com base poliolefínica não halogenado. 
Cabo que não propaga chama. Conforme NBR 5410, NBR 13248 e NBR 13570. 
Seção #50mm²  CORES NBR  (MEDIR IN LOCO).

M                       40,00                                  26,41                              22,01 48,42                             1.936,80                                    

21.4 TESTE -                        -                                  -                               

21.4.1

Comissionamento incluindo neste, testes, treinamento e entrega de 
documentação e manuais. Toda operação deverá ser executada com a 
supervisão de técnicos especialistas em sistemas de alarme de incêndios do 
Fabricante

VB                         1,00                           14.108,47                                    -   14.108,47                      14.108,47                                  

21.4.2 Medição sistema de aterramento do SPDA, com fornecimento de laudo e 
relatório de medição. VB                         1,00                           30.736,92                                    -   30.736,92                      30.736,92                                  

22 INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO -                        -                                  -                               

22.1 INFRAESTRUTURA -                        -                                  -                               

22.1.1 Condulete liga de alumínio para eletroduto de Ø2" PÇ                     100,00 15,85                                46,27                             62,12                             6.212,00                                    

22.1.2 Eletroduto em aço galvanizado a fogo, pesado, rosca BSP conforme NBR 5598.   
Ø2"x3000mm. PÇ                     123,00 39,62                                85,62                             125,24                           15.404,52                                  

22.1.3 Luva GF para eletroduto  Ø2" rosca BSP conforme NBR 5598. PÇ                     123,00 15,85                                23,82                             39,67                             4.879,41                                    

22.1.4

Verba disponível para eventuais. Conjunto para fixação, suportes, emendas, 
luvas, junções, equipamentos e acessórios para a instalação da tubulação, 
conforme as especificações de projeto, Fita isolante, soldas, terminais de uma 
ou duas compressões, identificadores de cabos, plaquetas de identificação de 
caixas, acessórios de instalações diversos e eventual mão de obra.

VB                         1,00 5.282,65                           10.249,39                      15.532,04                      15.532,04                                  

22.2 EQUIPAMENTO -                        -                                  -                               

22.2.1 Painel elétrico para automação +QG1 conforme projeto de automação. CJ                         1,00 39.619,89                         725.486,75                    765.106,64                    765.106,64                                

22.2.2 Painel elétrico para automação +QG2 conforme projeto de automação. CJ                         1,00 40.148,15                         10.249,39                      50.397,54                      50.397,54                                  

22.2.3 Painel elétrico para estação remota BX1 conforme projeto de automação CJ                         1,00 11.621,83                         78.179,10                      89.800,93                      89.800,93                                  

22.2.4 Painel elétrico para estação remota BX2 conforme projeto de automação CJ                         1,00 5.282,65                           18.672,07                      23.954,72                      23.954,72                                  

22.2.5 Painel elétrico para estação remota BX3 conforme projeto de automação CJ                         1,00 18.489,28                         107.558,81                    126.048,09                    126.048,09                                

22.2.6 Painel elétrico para estação remota BX4 conforme projeto de automação CJ                         1,00 18.489,28                         85.206,32                      103.695,60                    103.695,60                                

22.2.7 Painel elétrico para estação remota BX5 conforme projeto de automação CJ                         1,00 8.452,24                           20.163,68                      28.615,92                      28.615,92                                  

22.2.8 Painel elétrico para estação remota BX6 conforme projeto de automação CJ                         1,00 13.734,89                         49.142,59                      62.877,48                      62.877,48                                  

22.2.9 Verba disponível para desenvolvimento do sistema supervisório, conforme 
projeto de automação. VB                         1,00 157.557,43                       -                                157.557,43                    157.557,43                                

22.3 CABEAMENTO -                        -                                  -                               

22.3.1 Cabo de cobre multiplexado de sinal blindado com trança, bitola mínima 
3x1,00mm² e isolação 350V com shield. M                  1.800,00 26,41                                45,34                             71,75                             129.150,00                                

22.3.2 Cabo de cobre multiplexado de sinal blindado com trança, bitola mínima 
3x2,50mm² e isolação 350V com shield. M                     160,00 39,62                                12,30                             51,92                             8.307,20                                    

22.3.3 Cabo de cobre multiplexado de sinal blindado com trança, bitola mínima 
4x1,00mm² e isolação 350V com shield. M                     560,00 39,62                                6,28                               45,90                             25.704,00                                  

22.3.4

Cabo de cobre multiplexado encordoamento classe 5, isolação extrudada com 
baixa emissão de fumaça, tensão de isolamento 750V, isolamento 
termoplástica em duas camadas de poliolefínico não halogenado, conforme 
NBR 13248/1995 com bitola mínima 3x1mm².

M                     160,00 39,62                                2,94                               42,56                             6.809,60                                    

23 EQUIPAMENTOS MECÂNICOS -                        -                                  -                               

23.1 Balança de Fluxo -                        -                                  -                               

23.1.1 Balança de fluxo para 2500 t/h de produtos granulados/secos de μ = 75 kg/hl pç                         2,00 -                                    887.500,00                    887.500,00                    1.775.000,00                             

23.1.2 Montagem e supervisão vb                         2,00 -                                    76.800,00                      76.800,00                      153.600,00                                

23.1.3 Start up e comissionamento vb                         2,00 -                                    11.000,00                      11.000,00                      22.000,00                                  

23.1.4 Dispositivo de içamento de pesos padrão semi - automático vb                         2,00 -                                    84.500,00                      84.500,00                      169.000,00                                

23.1.5 Pesos padrão, sendo quatro unidades de 2500kg vb                         2,00 -                                    215.000,00                    215.000,00                    430.000,00                                

23.2 Correias Transportadoras -                        -                                  -                               

23.2.1 TC-01 - Correia Transportadora 2000 t/h - Comprimento 35,50m + 110,00m 
i=8° - Total 145,50m pç                         1,00 -                                    2.963.240,00                 2.963.240,00                 2.963.240,00                             

23.2.2 TC-02 - Correia Transportadora 2000 t/h - Comprimento 35,50m + 107,00m 
i=8° - Total 142,50m pç                         1,00 -                                    2.937.480,00                 2.937.480,00                 2.937.480,00                             

23.2.3 TC-03 - Correia Transportadora 2000 t/h - Comprimento 79,00m i=10° pç                         1,00 -                                    1.882.880,00                 1.882.880,00                 1.882.880,00                             

23.2.4 TC-04 - Correia Transportadora 2000 t/h - Comprimento 76,00m i=10° pç                         1,00 -                                    1.857.130,00                 1.857.130,00                 1.857.130,00                             

23.2.5 TC-05 - Correia Transportadora 2000 t/h - Comprimento 19,50m pç                         1,00 -                                    812.820,00                    812.820,00                    812.820,00                                

23.2.6 TC-06 - Correia Transportadora 2000 t/h - Comprimento 19,50m pç                         1,00 -                                    812.820,00                    812.820,00                    812.820,00                                
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23.2.7 TC-07 - Correia Transportadora 2000 t/h - Comprimento 253,00m - Com Tripper pç                         1,00 -                                    6.942.690,00                 6.942.690,00                 6.942.690,00                             

23.2.8 TC-08 - Correia Transportadora 2000 t/h - Comprimento 253,00m - Com Tripper pç                         1,00 -                                    6.942.690,00                 6.942.690,00                 6.942.690,00                             

23.3 Carregadores de navios -                        -                                  -                               

23.3.1 SPL-01 - Shiploader 2000 t/h - Lança Giratória (02 movimentos) pç                         1,00 -                                    24.065.800,00               24.065.800,00               24.065.800,00                           

23.3.2 SPL-02 - Shiploader 2000 t/h - Lança Giratória (02 movimentos) pç                         1,00 -                                    24.065.800,00               24.065.800,00               24.065.800,00                           

23.4 Sistema de Aspiração de Pó -                        -                                  -                               

23.4.1 Sistema de aspiração de pó FC-01 pç                         1,00 -                                    24.550,00                      24.550,00                      24.550,00                                  

23.4.2 Sistema de aspiração de pó FC-02 pç                         1,00 -                                    24.550,00                      24.550,00                      24.550,00                                  

23.4.3 Sistema de aspiração de pó FC-03 pç                         1,00 -                                    95.440,00                      95.440,00                      95.440,00                                  

23.4.4 Sistema de aspiração de pó FC-04 pç                         1,00 -                                    95.440,00                      95.440,00                      95.440,00                                  

23.4.5 Sistema de aspiração de pó FC-05 pç                         1,00 -                                    95.440,00                      95.440,00                      95.440,00                                  

23.4.6 Sistema de aspiração de pó FC-06 pç                         1,00 -                                    95.440,00                      95.440,00                      95.440,00                                  

23.4.7 Sistema de aspiração de pó FC-07 pç                         1,00 -                                    71.790,00                      71.790,00                      71.790,00                                  

23.4.8 Sistema de aspiração de pó FC-08 pç                         1,00 -                                    71.790,00                      71.790,00                      71.790,00                                  

23.5 Acessórios -                        -                                  -                               

23.5.1 SM-01 - Separador Magnético 2000 t/h pç                         1,00 -                                    150.000,00                    150.000,00                    150.000,00                                

23.5.2 SM-02 - Separador Magnético 2000 t/h pç                         1,00 -                                    150.000,00                    150.000,00                    150.000,00                                

23.5.3 Talha de Corrente Elétrica Cap. 2000kg pç                         4,00 -                                    27.580,00                      27.580,00                      110.320,00                                

23.5.4 Batentes compatíveis com os shiploaders a serem definidos pelo fabricante do 
equipamento. pç                         4,00 -                                    5.000,00                        5.000,00                        20.000,00                                  

23.5.5 Insertos metálicos destinados ao ponto de ancoragem dos shiploaders, a serem 
definidos pelo fabricante do equipamento pç                         8,00 -                                    6.500,00                        6.500,00                        52.000,00                                  

25 REDE DE AR COMPRIMIDO -                        -                                  -                               

25.1 Tubos -                        -                                  -                               

25.1.1 Tubo AÇO CARBONO GALVANIZADO com costura, pontas roscadas BSP, 
conforme DIN 2440 - 3" m                       48,00                                  97,38                              64,92 162,30                           7.790,40                                    

25.1.2 Tubo AÇO CARBONO GALVANIZADO com costura, pontas roscadas BSP, 
conforme DIN 2440 - 2" m                       18,00                                  63,30                              42,20 105,50                           1.899,00                                    

25.1.3 Tubo AÇO CARBONO GALVANIZADO com costura, pontas roscadas BSP, 
conforme DIN 2440 - 1.1/2" m                     534,00                                  45,78                              30,52 76,30                             40.744,20                                  

25.1.4 Tubo AÇO CARBONO GALVANIZADO com costura, pontas roscadas BSP, 
conforme DIN 2440 - 1" m                       24,00                                  30,18                              20,12 50,30                             1.207,20                                    

25.1.5 Tubo AÇO CARBONO GALVANIZADO com costura, pontas roscadas BSP, 
conforme DIN 2440 - 1/2" m                       42,00                                  16,92                              11,52 28,44                             1.194,48                                    

25.2 Conexões -                        -                                  -                               

25.2.1 Cotovelo de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme 
ABNT-PB 14 - 3" pç                       13,00                                100,02                              66,67 166,69                           2.166,97                                    

25.2.2 Cotovelo de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme 
ABNT-PB 14 - 2" pç                       10,00                                  38,40                              25,54 63,94                             639,40                                       

25.2.3 Cotovelo de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme 
ABNT-PB 14 - 1.1/2" pç                       20,00                                  24,18                              16,12 40,30                             806,00                                       

25.2.4 Cotovelo de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme 
ABNT-PB 14 - 1" pç                       15,00                                  10,80                                7,20 18,00                             270,00                                       

25.2.5 Cotovelo de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme 
ABNT-PB 14 - 1/2" pç                       60,00                                    4,74                                3,14 7,88                               472,80                                       

25.2.6 Te Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 
3" pç                         6,00                                116,40                              77,41 193,81                           1.162,86                                    

25.2.7 Te Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 
1.1/2" pç                         5,00                                  30,72                              20,45 51,17                             255,85                                       

25.2.8 Te Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 
1" pç                         2,00                                  23,81                              14,72 38,53                             77,06                                         

25.2.9 Te de Redução em Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 3" x 2" pç                         2,00                                116,10                              77,41 193,51                           387,02                                       

25.2.10 Te de Redução em Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 2" x 1.1/2" pç                         1,00                                  55,44                              36,95 92,39                             92,39                                         

25.2.11 Te de Redução em Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 1.1/2" x 1" pç                       10,00                                  33,48                              22,31 55,79                             557,90                                       

25.2.12 Te de Redução em Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 1.1/2" x 1/2" pç                       18,00                                  33,48                              22,31 55,79                             1.004,22                                    

25.2.13 Te de Redução em Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 1" x 1/2" pç                         5,00                                  17,22                              11,48 28,70                             143,50                                       

25.2.14 Bucha de Redução Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 4" x 3" pç                         2,00                                  80,16                              53,45 133,61                           267,22                                       

25.2.15 Bucha de Redução Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 3" x 2" pç                         2,00                                  49,64                              34,03 83,67                             167,34                                       

25.2.16 Bucha de Redução Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 3" x 1.1/2" pç                         2,00                                  44,28                              29,51 73,79                             147,58                                       

25.2.17 Bucha de Redução Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 2" x 1.1/2" pç                         1,00                                  19,80                              13,20 33,00                             33,00                                         

25.2.18 União Fêmea Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, assento em bronze, # 150, 
Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 3" pç                         2,00                                305,40                            203,60 509,00                           1.018,00                                    

25.2.19 União Fêmea Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, assento em bronze, # 150, 
Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 2" pç                         2,00                                180,65                            127,01 307,66                           615,32                                       

25.2.20 União Fêmea Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, assento em bronze, # 150, 
Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 1.1/2" pç                       55,00                                  99,12                              66,06 165,18                           9.084,90                                    

25.2.21 União Fêmea Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, assento em bronze, # 150, 
Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 1" pç                         2,00                                  51,90                              34,61 86,51                             173,02                                       

25.2.22 União Fêmea Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, assento em bronze, # 150, 
Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 1/2" pç                       20,00                                  42,60                              28,42 71,02                             1.420,40                                    

25.2.23 Niple Duplo Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme 
ABNT-PB 14 - 3" pç                       10,00                                  58,68                              39,06 97,74                             977,40                                       

25.2.24 Niple Duplo Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme 
ABNT-PB 14 - 2" pç                         3,00                                  28,56                              19,04 47,60                             142,80                                       

25.2.25 Niple Duplo Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme 
ABNT-PB 14 - 1.1/2" pç                       15,00                                  14,40                                9,64 24,04                             360,60                                       

25.2.26 Niple Duplo Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme 
ABNT-PB 14 - 1" pç                       35,00                                    8,40                                5,57 13,97                             488,95                                       

25.2.27 Niple Duplo Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme 
ABNT-PB 14 - 1/2" pç                       70,00                                    3,48                                2,33 5,81                               406,70                                       

25.2.28 Luva de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme ABNT-PB 
14 - 3" pç                         4,00                                  63,00                              42,00 105,00                           420,00                                       

25.2.29 Luva de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme ABNT-PB 
14 - 2" pç                         2,00                                  26,82                              17,88 44,70                             89,40                                         

25.2.30 Luva de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme ABNT-PB 
14 - 1.1/2" pç                       25,00                                  17,82                              11,86 29,68                             742,00                                       

25.2.31 Luva de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme ABNT-PB 
14 - 1" pç                         2,00                                  12,17                                7,90 20,07                             40,14                                         

25.2.32 Luva de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme ABNT-PB 
14 - 1/2" pç                         2,00                                    5,95                                3,90 9,85                               19,70                                         

25.2.33 Cap Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 
3" pç                         3,00                                  45,00                              30,00 75,00                             225,00                                       

25.2.34 Cap Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 
1.1/2" pç                         7,00                                  13,98                                9,32 23,30                             163,10                                       

25.2.35 Cap Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 
1" pç                         2,00                                  10,40                                5,26 15,66                             31,32                                         

25.2.36 Flange Cego de aço carbono forjado ASTM A-105, construção conforme ANSI B 
16.5, classe 150, RF - 2" pç                         1,00                                  90,00                              60,00 150,00                           150,00                                       

25.2.37 Flange Roscado de aço carbono forjado ASTM A-105, construção conforme ANSI 
B 16.5, classe 150, RF - 4" pç                         2,00                                200,28                            133,51 333,79                           667,58                                       

25.2.38 Flange Roscado de aço carbono forjado ASTM A-105, construção conforme ANSI 
B 16.5, classe 150, RF - 3" pç                         4,00                                108,00                              72,00 180,00                           720,00                                       

AR COMPRIMIDO
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25.2.39 Flange Roscado de aço carbono forjado ASTM A-105, construção conforme ANSI 
B 16.5, classe 150, RF - 2" pç                         2,00                                  63,00                              42,00 105,00                           210,00                                       

25.2.40 Junta de papelão hidráulico universal de fibra sintética com borracha NBR, 
isenta de amianto, para flanges RF, ANSI B 16.5 - 4" pç                         2,00                                  21,96                              14,64 36,60                             73,20                                         

25.2.41 Junta de papelão hidráulico universal de fibra sintética com borracha NBR, 
isenta de amianto, para flanges RF, ANSI B 16.5 - 3" pç                         4,00                                  12,60                                8,40 21,00                             84,00                                         

25.2.42 Junta de papelão hidráulico universal de fibra sintética com borracha NBR, 
isenta de amianto, para flanges RF, ANSI B 16.5 - 2" pç                         2,00                                    7,20                                4,80 12,00                             24,00                                         

25.2.43
Parafuso tipo estojo em aço carbono ASTM A-307, galvanizado, com duas 
arruelas e duas porcas extra reforçadas, semi-acabadas e galvanizadas - 5/8" 
x3.3/4"

pç                       28,00                                  21,60                              14,40 36,00                             1.008,00                                    

25.2.44
Parafuso tipo estojo em aço carbono ASTM A-307, galvanizado, com duas 
arruelas e duas porcas extra reforçadas, semi-acabadas e galvanizadas - 5/8" 
x3.1/4"

pç                         8,00                                  18,00                              12,00 30,00                             240,00                                       

25.2.45 Engate Rápido para ar comprimido soquete rosca macho - 1/2" pç                       18,00                                  24,84                              16,56 41,40                             745,20                                       

25.2.46 Meia luva em aço carbono forjado ASTM A-105, classe 3000 lbs., com pontas 
para soda de encaixe (SW) - 1/2" pç                         3,00                                    5,40                                3,60 9,00                               27,00                                         

25.3 Válvulas -                        -                                  -                               

25.3.1

Válvula de esfera passagem plena tri-partida, corpo / extremidades em aço 
carbono fundido ASTM A-216, esfera e haste em aço inox AISI 304, sedes e 
juntas em teflon reforçado, extremidades com flange ANSI B 16.5, # 150 lbs - 
3"

pç                         2,00                                326,16                         1.630,81 1.956,97                        3.913,94                                    

25.3.2

Válvula de esfera passagem plena tri-partida, corpo / extremidades em aço 
carbono fundido ASTM A-216, esfera e haste em aço inox AISI 304, sedes e 
juntas em teflon reforçado, extremidades com flange ANSI B 16.5, # 150 lbs - 
2"

pç                         1,00                                173,76                            868,80 1.042,56                        1.042,56                                    

25.3.3
Válvula de esfera passagem plena bi-partida, corpo em aço carbono fundido 
ASTM A-216, esfera e haste em aço inox AISI 304, sedes e juntas em teflon 
reforçado, extremidades com rosca BSP interna, # 150 lbs - 3"

pç                         5,00                                106,64                            533,19 639,83                           3.199,15                                    

25.3.4
Válvula de esfera passagem plena tri-partida, corpo em aço carbono fundido 
ASTM A-216, esfera e haste em aço inox AISI 304, sedes e juntas em teflon 
reforçado, extremidades com rosca BSP interna, # 150 lbs - 2"

pç                         2,00                                  37,59                            187,97 225,56                           451,12                                       

25.3.5
Válvula de esfera passagem plena tri-partida, corpo em aço carbono fundido 
ASTM A-216, esfera e haste em aço inox AISI 304, sedes e juntas em teflon 
reforçado, extremidades com rosca BSP interna, # 150 lbs - 1.1/2"

pç                         3,00                                  30,72                            153,62 184,34                           553,02                                       

25.3.6
Válvula de esfera passagem plena tri-partida, corpo em aço carbono fundido 
ASTM A-216, esfera e haste em aço inox AISI 304, sedes e juntas em teflon 
reforçado, extremidades com rosca BSP interna, # 150 lbs - 1"

pç                         8,00                                    6,92                              34,60 41,52                             332,16                                       

25.3.7
Válvula de esfera passagem plena monobloco, corpo / extremidades em latão 
forjado, esfera e haste em aço inox AISI 304, sedes e juntas em teflon 
reforçado, extremidades com rosca BSP interna, # 150 lbs - 1/2"

pç                       24,00                                    2,72                              13,62 16,34                             392,16                                       

25.3.8 Separador de umidade vertical em aço carbono, extremidade com rosca BSP, 
para redes de ar comprimido - 1.1/2" pç                         7,00                                274,08                         1.370,41 1.644,49                        11.511,43                                  

25.3.9
Purgador para purga de linha em rede de ar comprimido, corpo em ferro 
fundido, boia e alavanca em aço inox, rosca BSP interna, 150 lbs. (para 
operação na posiçcao vertical) - 1/2"

pç                         7,00                                  64,63                            323,14 387,77                           2.714,39                                    

25.3.10 Filtro tipo "Y", corpo aço carbono, tela aço inox AISI 304, passagem 0.8 mm, 
classe 150 lbs, rosca BSP interna - 1/2" pç                         7,00                                    6,16                              30,79 36,95                             258,65                                       

25.4 Equipamentos -                        -                                  -                               

25.4.1

Compressor parafuso com velocidade fixa e secador incorporado, Com módulo 
Profibus; Com Secador de Ar Integrado; Motor de 75 HP (55 kW), 3F 380 Vca; 
Vazão efetiva: 10,2 m3/min (347 pcm); Pressão de trabalho: 7,5 Bar; Nível de 
ruído: 71 dB;

pç                         2,00                           22.728,09                     113.640,43 136.368,52                    272.737,04                                

25.4.2

Pós-filtro coalescente. Coalescente; Vazão nominal: 13.73 m3/min (485 pcm); 
Conexões: 2” NPTF; Grau de Filtragem: 0,01 micron; Retenção de água: 
99,99+%; Retenção de óleo 0,01ppm w/w; Dreno automático interno, indicador 
diferencial de pressão e visor de líquido.

pç                         2,00                             1.032,00                         5.160,02 6.192,02                        12.384,04                                  

25.4.3 Reservatório (vaso de pressão) para 2 m3 (2000 litros). Pressão máxima 10 Bar 
com acessórios pç                         1,00                             3.036,01                       15.180,06 18.216,07                      18.216,07                                  

25.4.4
Válvula De Segurança VS 50 ALLS, 3/4” x 3/4” Sem Alavanca; Entrada: Macho 
BSP; Saída: Fêmea BSP; Fluído: Ar Comprimido; Pressão de Ajuste: 10 Bar (145 
PSI); Vazão: 11,32 m3/min (400 pcm ); 

pç                         1,00                                108,00                            540,00 648,00                           648,00                                       

25.4.5
Manômetro Tipo Bourdon, Visor de 4”, Escala 0 a 10 kgf/cm², Pressão de 
Trabalho 7,5 kgf/cm², Saída para Conexão Vertical Rosca BSP Macho 1/2", Caixa 
em Aço Estampado 1020, Mostrador em Alumínio, Visor em Vidro Laminado

pç                         1,00                                108,00                            540,00 648,00                           648,00                                       

25.4.6

Separador de Água e Óleo. Vazão: Suporta até 19,1 m3/m (674 pcm); Com 
Cartucho de troca rápida; Capacidade do Recepiente de óleo: 115,5 Litros; 
Capacidade do Filtro: 1x 18,5 Litros / 1x 20,2 Litros; Entrada do Condensado: 3 
x G1/2” / 1 x G1”; Saída de água ( tamanho da mangueira ): DN 25; Saída de 
óleo: DN 40;

pç                         1,00                             1.320,01                         6.600,03 7.920,04                        7.920,04                                    

25.4.7 Dreno de condensado eletrônico. Controle por Nível Eletrônico; Sistema de 
Alarme contra falha de mal funcionamento; pç                         1,00                                504,00                         2.520,01 3.024,01                        3.024,01                                    

25.4.8

Distribuidor de Ar Comprimido em Aço Carbono DIN2440, Diâmetro Nominal do 
Corpo 4", 04 Bocais com Flanges ANSI B.16.5, sendo 02 Bocais de 2" e 02 Bocais 
de 3", com meia luva para manômetro e meia luva para instalação de dreno 
(purgador).

pç                         1,00                                264,00                         1.320,01 1.584,01                        1.584,01                                    

25.5 Suportes -                        -                                  -                               

25.5.1 Suportes vb                         1,00                             5.400,02                         4.200,02 9.600,04                        9.600,04                                    

25.6 Omissos -                        -                                  -                               

25.6.1 Material de consumo vb                         1,00                                       -                           3.600,01 3.600,01                        3.600,01                                    

25.6.2 Despesas diversas - deslocamento, refeição, alojamento, container, andaimes vb                         1,00                                       -                         24.000,09 24.000,09                      24.000,09                                  

25.6.3 Testes vb                         1,00                                       -                           2.400,01 2.400,01                        2.400,01                                    

25.6.4 1 diária de Munck vb                         1,00                                       -                           1.440,01 1.440,01                        1.440,01                                    

26 VENTILAÇÃO DAS SUBESTAÇÃO 01 E 02 -                        -                                  -                               

26.1 EXAUSTÃO / EQUIPAMENTOS -                        -                                  -                               

26.1.1

Gabinete de Ventilação em alumínio rechapeado, ventilador centrífugo tipo 
"limit load" com acoplamento indireto, vazão de ar 7.200 m³/h, 50 mmca. Caixa 
de filtro na aspiração com elemento filtrante classe G4 da ABNT, com remoção 
lateral. Motor 3,0 cv, 4 Polos, alimentação elétrica 380 V, 60 Hz, 3 F. Ref.: 
OTAM GVL 400

pç                         5,00 720,00                              9.420,04                        10.140,04                      50.700,20                                  

26.2 INFRAESTRUTURA -                        -                                  -                               

26.2.1 Chapa de aço galvanizado bitola conforme NBR 16401 kg                       70,00 30,00                                14,40                             44,40                             3.108,00                                    

26.3 QUADRO ELÉTRICO -                        -                                  -                               

26.3.1 Quadro elétrico para motor de 3,0 cv, com disjuntor motor, contactor, luzes de 
sinalização e chave de acionamento rotativa na tampa. Ref.: WEG cj                         5,00 180,00                              300,00                           480,00                           2.400,00                                    

26.4 ELÉTRICA -                        -                                  -                               

26.4.1 Cabo múltiplo 5 x #2,5mm² m                       60,00 2,40                                  14,88                             17,28                             1.036,80                                    

26.4.1 Eletroduto metálico Ø 1" m                       60,00 60,00                                42,65                             102,65                           6.159,00                                    

26.5 SUPORTES -                        -                                  -                               

26.5.1 Içamento de equipamentos, Transporte, outros vb                         1,00 960,00                              9.000,03                        9.960,03                        9.960,03                                    

27 DESMONTAGEM DE CORREIAS, BALANÇAS, TORRES DE 
TRANSFERENCIAS, SHIPLOADERS E COMPLEMENTOS vb 1,00                      -                                  4.100.000,00             4.100.000,00             4.100.000,00                         

113.092.000,67R$                

IMPORTANTE: O BDI ESTÁ INCLUSO EM TODOS OS VALORES DA PLANILHA DE PREÇO

 TOTAL TMSA COM BDI E ENCARGOS

VENTILAÇÃO

DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES
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FASE % % Acum. R$ R$ Acum. Critério de Medição para Fins de Pagamento
Fabricação 34,0% 34,0% 38.494.138,10R$       38.494.138,10R$         Conjunto ou peça "em preto" (pronto para pintura).

Entrega 28,0% 62,1% 31.708.914,75R$       70.203.052,85R$         

Contra entrega dos materiais no local de execução das obras ou onde 

indicado pelo Contratante.

Montagem / Desmontagem 28,3% 90,4% 31.999.706,47R$       102.202.759,32R$      Conforme avanços físicos de montagem medidos mensalmente.

Start Up e Comissionamento 9,6% 100,0% 10.889.241,35R$       113.092.000,67R$      Ao término de cada evento.

TAG R$
TC 01 7.577.177,76R$                  

TC 02 7.358.327,29R$                  

TC 03 5.704.823,21R$                  

TC 04 5.618.341,24R$                  

TC 05 1.230.846,53R$                  

TC 06 1.203.266,53R$                  

TC 07 17.353.919,06R$               

TC 08 16.148.869,64R$               

SL 01 25.448.214,70R$               

SL 02 25.448.214,70R$               

Total 113.092.000,67R$       
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  MÃO DE OBRA (R$) MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS (R$) UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$) TC 01 TC 02 TC 03 TC 04 TC 05 TC 06 TC 07 TC 08 SL 01 SL 02 TOTAL TC 01 TC 02 TC 03 TC 04 TC 05 TC 06 TC 07 TC 08 SL 01 SL 02 TOTAL Fabricação  Entrega Montagem / 

Desmontagem
Start Up e 

Comissionamento Fabricação  Entrega Montagem / 
Desmontagem

Start Up e 
Comissionamento Fabricação  Entrega Montagem / 

Desmontagem
Start Up e 

Comissionamento Fabricação  Entrega Montagem / 
Desmontagem

Start Up e 
Comissionamento Fabricação  Entrega Montagem / 

Desmontagem
Start Up e 

Comissionamento Fabricação  Entrega Montagem / 
Desmontagem

Start Up e 
Comissionamento Fabricação

9 GALERIAS PARA TC-01 / TC-02 / TC-03 / TC-04 / 
TC-07 / TC-08 -                               -                               -                               2.963.240,00             2.937.480,00             1.882.880,00             1.857.130,00           6.942.690,00             6.942.690,00             23.526.110,00             

9.1 PERFIS METÁLICOS -                               -                               -                               40% 25% 25% 10% 40% 25% 25% 10% 40% 25% 25% 10% 40% 25% 25% 10% 40% 25% 25% 10% 40% 25% 25% 10% 40%

9.1.1 W 200x26,6  kg 36.530,00                      13,80                             15,36                             29,16                             1.065.214,80                             9,00                           4.601,15                        4.561,15                        2.923,63                       2.883,65                     10.780,21                      10.780,21                      36.530,00                     OK! 134.169,53R$                   133.003,17R$                       85.253,01R$                        84.087,10R$                       -R$                                   -R$                                   314.351,00R$                        314.351,00R$                         -R$                                      -R$                                      1.065.214,80R$                    OK! 53.667,81R$              33.542,38R$                  33.542,38R$                    13.416,95R$                               53.201,27R$               33.250,79R$              33.250,79R$                 13.300,32R$                              34.101,20R$             21.313,25R$              21.313,25R$                     8.525,30R$                                33.634,84R$              21.021,77R$             21.021,77R$                   8.408,71R$                                -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        125.740,40R$            

9.1.2 W 200x31,3  kg 3.660,00                        13,80                             15,36                             29,16                             106.725,60                                9,00                           461,00                           456,99                           292,92                          288,92                        1.080,09                        1.080,09                        3.660,00                        OK! 13.442,66R$                     13.325,80R$                         8.541,64R$                          8.424,82R$                         -R$                                   -R$                                   31.495,34R$                          31.495,34R$                           -R$                                      -R$                                      106.725,60R$                        OK! 5.377,07R$                3.360,67R$                    3.360,67R$                      1.344,27R$                                 5.330,32R$                 3.331,45R$                3.331,45R$                   1.332,58R$                                3.416,65R$               2.135,41R$                2.135,41R$                       854,16R$                                   3.369,93R$                2.106,21R$               2.106,21R$                     842,48R$                                   -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        12.598,13R$              

9.1.3 W 250x44,8  kg 79.700,00                      13,80                             15,36                             29,16                             2.324.052,00                             9,00                           10.038,64                      9.951,38                        6.378,68                       6.291,45                     23.519,93                      23.519,93                      79.700,00                     OK! 292.726,84R$                   290.182,11R$                       186.002,32R$                      183.458,58R$                     -R$                                   -R$                                   685.841,08R$                        685.841,08R$                         -R$                                      -R$                                      2.324.052,00R$                    OK! 117.090,74R$            73.181,71R$                  73.181,71R$                    29.272,68R$                               116.072,84R$             72.545,53R$              72.545,53R$                 29.018,21R$                              74.400,93R$             46.500,58R$              46.500,58R$                     18.600,23R$                              73.383,43R$              45.864,64R$             45.864,64R$                   18.345,86R$                              -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        274.336,43R$            

9.1.4 W 310x44,5  kg 2.270,00                        13,80                             15,36                             29,16                             66.193,20                                  9,00                           285,92                           283,43                           181,68                          179,19                        669,89                           669,89                           2.270,00                        OK! 8.337,39R$                       8.264,91R$                           5.297,68R$                          5.225,23R$                         -R$                                   -R$                                   19.533,99R$                          19.533,99R$                           -R$                                      -R$                                      66.193,20R$                          OK! 3.334,96R$                2.084,35R$                    2.084,35R$                      833,74R$                                    3.305,96R$                 2.066,23R$                2.066,23R$                   826,49R$                                   2.119,07R$               1.324,42R$                1.324,42R$                       529,77R$                                   2.090,09R$                1.306,31R$               1.306,31R$                     522,52R$                                   -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        7.813,60R$                

9.1.5 W 360x44  kg 11.040,00                      13,80                             15,36                             29,16                             321.926,40                                9,00                           1.390,55                        1.378,46                        883,57                          871,49                        3.257,97                        3.257,97                        11.040,00                     OK! 40.548,36R$                     40.195,87R$                         25.764,94R$                        25.412,58R$                       -R$                                   -R$                                   95.002,33R$                          95.002,33R$                           -R$                                      -R$                                      321.926,40R$                        OK! 16.219,34R$              10.137,09R$                  10.137,09R$                    4.054,84R$                                 16.078,35R$               10.048,97R$              10.048,97R$                 4.019,59R$                                10.305,98R$             6.441,23R$                6.441,23R$                       2.576,49R$                                10.165,03R$              6.353,15R$               6.353,15R$                     2.541,26R$                                -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        38.000,93R$              

9.1.6 W 360x64  kg 248.320,00                    13,80                             15,36                             29,16                             7.241.011,20                             9,00                           31.277,24                      31.005,34                      19.873,95                     19.602,16                   73.280,66                      73.280,66                      248.320,00                   OK! 912.044,28R$                   904.115,71R$                       579.524,42R$                      571.598,92R$                     -R$                                   -R$                                   2.136.863,94R$                     2.136.863,94R$                      -R$                                      -R$                                      7.241.011,20R$                    OK! 364.817,71R$            228.011,07R$                228.011,07R$                  91.204,43R$                               361.646,28R$             226.028,93R$            226.028,93R$               90.411,57R$                              231.809,77R$           144.881,10R$            144.881,10R$                   57.952,44R$                              228.639,57R$            142.899,73R$           142.899,73R$                 57.159,89R$                              -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        854.745,57R$            

9.1.7 W 460x89  kg 49.200,00                      13,80                             15,36                             29,16                             1.434.672,00                             9,00                           6.197,00                        6.143,13                        3.937,65                       3.883,80                     14.519,20                      14.519,20                      49.200,00                     OK! 180.704,65R$                   179.133,75R$                       114.822,01R$                      113.251,72R$                     -R$                                   -R$                                   423.379,94R$                        423.379,94R$                         -R$                                      -R$                                      1.434.672,00R$                    OK! 72.281,86R$              45.176,16R$                  45.176,16R$                    18.070,46R$                               71.653,50R$               44.783,44R$              44.783,44R$                 17.913,37R$                              45.928,80R$             28.705,50R$              28.705,50R$                     11.482,20R$                              45.300,69R$              28.312,93R$             28.312,93R$                   11.325,17R$                              -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        169.351,97R$            

9.1.8 W 460x89 (com abas laterais)  kg 12.120,00                      13,80                             15,36                             29,16                             353.419,20                                9,00                           1.526,58                        1.513,31                        970,01                          956,74                        3.576,68                        3.576,68                        12.120,00                     OK! 44.515,05R$                     44.128,07R$                         28.285,42R$                        27.898,59R$                       -R$                                   -R$                                   104.296,03R$                        104.296,03R$                         -R$                                      -R$                                      353.419,20R$                        OK! 17.806,02R$              11.128,76R$                  11.128,76R$                    4.451,50R$                                 17.651,23R$               11.032,02R$              11.032,02R$                 4.412,81R$                                11.314,17R$             7.071,36R$                7.071,36R$                       2.828,54R$                                11.159,44R$              6.974,65R$               6.974,65R$                     2.789,86R$                                -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        41.718,41R$              

9.1.9 CS 450x209  kg 15.900,00                      13,80                             15,36                             29,16                             463.644,00                                9,00                           2.002,69                        1.985,28                        1.272,53                       1.255,13                     4.692,18                        4.692,18                        15.900,00                     OK! 58.398,45R$                     57.890,79R$                         37.107,11R$                        36.599,64R$                       -R$                                   -R$                                   136.824,00R$                        136.824,00R$                         -R$                                      -R$                                      463.644,00R$                        OK! 23.359,38R$              14.599,61R$                  14.599,61R$                    5.839,85R$                                 23.156,31R$               14.472,70R$              14.472,70R$                 5.789,08R$                                14.842,85R$             9.276,78R$                9.276,78R$                       3.710,71R$                                14.639,86R$              9.149,91R$               9.149,91R$                     3.659,96R$                                -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        54.729,60R$              

9.1.10 CS 400x248  kg 71.670,00                      13,80                             15,36                             29,16                             2.089.897,20                             9,00                           9.027,22                        8.948,75                        5.736,01                       5.657,57                     21.150,23                      21.150,23                      71.670,00                     OK! 263.233,78R$                   260.945,44R$                       167.262,06R$                      164.974,61R$                     -R$                                   -R$                                   616.740,65R$                        616.740,65R$                         -R$                                      -R$                                      2.089.897,20R$                    OK! 105.293,51R$            65.808,45R$                  65.808,45R$                    26.323,38R$                               104.378,18R$             65.236,36R$              65.236,36R$                 26.094,54R$                              66.904,82R$             41.815,52R$              41.815,52R$                     16.726,21R$                              65.989,84R$              41.243,65R$             41.243,65R$                   16.497,46R$                              -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        246.696,26R$            

9.1.11 CVS 400x152  kg 8.800,00                        13,80                             15,36                             29,16                             256.608,00                                9,00                           1.108,41                        1.098,77                        704,30                          694,66                        2.596,93                        2.596,93                        8.800,00                        OK! 32.321,16R$                     32.040,18R$                         20.537,27R$                        20.256,41R$                       -R$                                   -R$                                   75.726,49R$                          75.726,49R$                           -R$                                      -R$                                      256.608,00R$                        OK! 12.928,46R$              8.080,29R$                    8.080,29R$                      3.232,12R$                                 12.816,07R$               8.010,05R$                8.010,05R$                   3.204,02R$                                8.214,91R$               5.134,32R$                5.134,32R$                       2.053,73R$                                8.102,56R$                5.064,10R$               5.064,10R$                     2.025,64R$                                -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        30.290,60R$              

9.1.12 U laminado 3" - 1ª alma  kg 3.110,00                        13,80                             15,36                             29,16                             90.687,60                                  9,00                           391,72                           388,32                           248,90                          245,50                        917,78                           917,78                           3.110,00                        OK! 11.422,59R$                     11.323,29R$                         7.258,06R$                          7.158,80R$                         -R$                                   -R$                                   26.762,43R$                          26.762,43R$                           -R$                                      -R$                                      90.687,60R$                          OK! 4.569,04R$                2.855,65R$                    2.855,65R$                      1.142,26R$                                 4.529,32R$                 2.830,82R$                2.830,82R$                   1.132,33R$                                2.903,22R$               1.814,51R$                1.814,51R$                       725,81R$                                   2.863,52R$                1.789,70R$               1.789,70R$                     715,88R$                                   -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        10.704,97R$              

9.1.13 Cantoneira laminada - L 2 1/2" x 3/16"  kg 3.800,00                        13,80                             15,36                             29,16                             110.808,00                                9,00                           478,63                           474,47                           304,13                          299,97                        1.121,40                        1.121,40                        3.800,00                        OK! 13.956,86R$                     13.835,53R$                         8.868,37R$                          8.747,08R$                         -R$                                   -R$                                   32.700,08R$                          32.700,08R$                           -R$                                      -R$                                      110.808,00R$                        OK! 5.582,75R$                3.489,22R$                    3.489,22R$                      1.395,69R$                                 5.534,21R$                 3.458,88R$                3.458,88R$                   1.383,55R$                                3.547,35R$               2.217,09R$                2.217,09R$                       886,84R$                                   3.498,83R$                2.186,77R$               2.186,77R$                     874,71R$                                   -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        13.080,03R$              

9.1.14 Cantoneira laminada - L 3" x 1/4"  kg 16.640,00                      13,80                             15,36                             29,16                             485.222,40                                9,00                           2.095,90                        2.077,68                        1.331,76                       1.313,55                     4.910,56                        4.910,56                        16.640,00                     OK! 61.116,37R$                     60.585,07R$                         38.834,11R$                        38.303,02R$                       -R$                                   -R$                                   143.191,91R$                        143.191,91R$                         -R$                                      -R$                                      485.222,40R$                        OK! 24.446,55R$              15.279,09R$                  15.279,09R$                    6.111,64R$                                 24.234,03R$               15.146,27R$              15.146,27R$                 6.058,51R$                                15.533,64R$             9.708,53R$                9.708,53R$                       3.883,41R$                                15.321,21R$              9.575,76R$               9.575,76R$                     3.830,30R$                                -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        57.276,77R$              

9.1.15 Cantoneira laminada - L 3" x 5/16"  kg 3.800,00                        13,80                             15,36                             29,16                             110.808,00                                9,00                           478,63                           474,47                           304,13                          299,97                        1.121,40                        1.121,40                        3.800,00                        OK! 13.956,86R$                     13.835,53R$                         8.868,37R$                          8.747,08R$                         -R$                                   -R$                                   32.700,08R$                          32.700,08R$                           -R$                                      -R$                                      110.808,00R$                        OK! 5.582,75R$                3.489,22R$                    3.489,22R$                      1.395,69R$                                 5.534,21R$                 3.458,88R$                3.458,88R$                   1.383,55R$                                3.547,35R$               2.217,09R$                2.217,09R$                       886,84R$                                   3.498,83R$                2.186,77R$               2.186,77R$                     874,71R$                                   -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        13.080,03R$              

9.1.16 Cantoneira laminada - L 4" x 3/8"  kg 47.140,00                      13,80                             15,36                             29,16                             1.374.602,40                             9,00                           5.937,54                        5.885,92                        3.772,79                       3.721,19                     13.911,28                      13.911,28                      47.140,00                     OK! 173.138,56R$                   171.633,43R$                       110.014,42R$                      108.509,88R$                     -R$                                   -R$                                   405.653,05R$                        405.653,05R$                         -R$                                      -R$                                      1.374.602,40R$                    OK! 69.255,42R$              43.284,64R$                  43.284,64R$                    17.313,86R$                               68.653,37R$               42.908,36R$              42.908,36R$                 17.163,34R$                              44.005,77R$             27.503,61R$              27.503,61R$                     11.001,44R$                              43.403,95R$              27.127,47R$             27.127,47R$                   10.850,99R$                              -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        162.261,22R$            

9.1.17 Perfil dobrado - U 75x40x2,00  kg 15.500,00                      13,80                             15,36                             29,16                             451.980,00                                9,00                           1.952,31                        1.935,34                        1.240,52                       1.223,56                     4.574,14                        4.574,14                        15.500,00                     OK! 56.929,31R$                     56.434,41R$                         36.173,60R$                        35.678,90R$                       -R$                                   -R$                                   133.381,89R$                        133.381,89R$                         -R$                                      -R$                                      451.980,00R$                        OK! 22.771,72R$              14.232,33R$                  14.232,33R$                    5.692,93R$                                 22.573,77R$               14.108,60R$              14.108,60R$                 5.643,44R$                                14.469,44R$             9.043,40R$                9.043,40R$                       3.617,36R$                                14.271,56R$              8.919,72R$               8.919,72R$                     3.567,89R$                                -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        53.352,76R$              

9.1.18 Tb f 1 1/2" x 2,25  kg 11.210,00                      13,80                             15,36                             29,16                             326.883,60                                9,00                           1.411,96                        1.399,69                        897,18                          884,91                        3.308,14                        3.308,14                        11.210,00                     OK! 41.172,75R$                     40.814,82R$                         26.161,68R$                        25.803,90R$                       -R$                                   -R$                                   96.465,23R$                          96.465,23R$                           -R$                                      -R$                                      326.883,60R$                        OK! 16.469,10R$              10.293,19R$                  10.293,19R$                    4.117,27R$                                 16.325,93R$               10.203,71R$              10.203,71R$                 4.081,48R$                                10.464,67R$             6.540,42R$                6.540,42R$                       2.616,17R$                                10.321,56R$              6.450,97R$               6.450,97R$                     2.580,39R$                                -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        38.586,09R$              

9.1.19 Chapas e barras redondas  kg 51.232,80                      13,80                             15,36                             29,16                             1.493.948,45                             9,00                           6.453,05                        6.396,95                        4.100,35                       4.044,27                     15.119,09                      15.119,09                      51.232,80                     OK! 188.170,84R$                   186.535,03R$                       119.566,12R$                      117.930,95R$                     -R$                                   -R$                                   440.872,76R$                        440.872,76R$                         -R$                                      -R$                                      1.493.948,45R$                    NÃO OK! 75.268,33R$              47.042,71R$                  47.042,71R$                    18.817,08R$                               74.614,01R$               46.633,76R$              46.633,76R$                 18.653,50R$                              47.826,45R$             29.891,53R$              29.891,53R$                     11.956,61R$                              47.172,38R$              29.482,74R$             29.482,74R$                   11.793,09R$                              -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        176.349,10R$            

9.1.20 Grade de piso - Gradetec ou similar - (degrais e 
patamares) - GP 70x302 - malha 35x70xh=30 -  kg 21.120,00                      13,80                             33,96                             47,76                             1.008.691,20                             9,00                           2.660,18                        2.637,05                        1.690,31                       1.667,19                     6.232,63                        6.232,63                        21.120,00                     OK! 127.050,08R$                   125.945,61R$                       80.729,22R$                        79.625,18R$                       -R$                                   -R$                                   297.670,56R$                        297.670,56R$                         -R$                                      -R$                                      1.008.691,20R$                    OK! 50.820,03R$              31.762,52R$                  31.762,52R$                    12.705,01R$                               50.378,24R$               31.486,40R$              31.486,40R$                 12.594,56R$                              32.291,69R$             20.182,30R$              20.182,30R$                     8.072,92R$                                31.850,07R$              19.906,29R$             19.906,29R$                   7.962,52R$                                -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        119.068,22R$            

9.2 TELHAS E ACESSÓRIOS -                               -                               -                               0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0%

9.2.1 Telha de cobertura e fechamento - trapezoidal - LR40 - 
cor natural - em alumínio 0,6mm - recobrimento duplo (2  m² 4.310,00                        30,00                             45,60                             75,60                             325.836,00                                9,00                           542,87                           538,15                           344,94                          340,23                        1.271,91                        1.271,91                        4.310,00                        OK! 41.040,80R$                     40.684,02R$                         26.077,84R$                        25.721,20R$                       -R$                                   -R$                                   96.156,07R$                          96.156,07R$                           -R$                                      -R$                                      325.836,00R$                        OK! -R$                         26.676,52R$                  10.260,20R$                    4.104,08R$                                 -R$                          26.444,61R$              10.171,01R$                 4.068,40R$                                -R$                       16.950,59R$              6.519,46R$                       2.607,78R$                                -R$                        16.718,78R$             6.430,30R$                     2.572,12R$                                -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

9.2.2 Telha translúscida de policarbonato - trapezoidal - 2mm - 
incluindo acessórios de fixação (parafusos  m² 400,00                           30,00                             88,32                             118,32                           47.328,00                                  9,00                           50,38                             49,94                             32,01                            31,58                          118,04                           118,04                           400,00                           OK! 5.961,22R$                       5.909,39R$                           3.787,83R$                          3.736,03R$                         -R$                                   -R$                                   13.966,76R$                          13.966,76R$                           -R$                                      -R$                                      47.328,00R$                          OK! -R$                         3.874,79R$                    1.490,30R$                      596,12R$                                    -R$                          3.841,11R$                1.477,35R$                   590,94R$                                   -R$                       2.462,09R$                946,96R$                          378,78R$                                   -R$                        2.428,42R$               934,01R$                        373,60R$                                   -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

9.2.3 Tapa onda inferior - no padrão das telhas de cobertura e 
fechamento  m 2.850,00                        6,96                               13,80                             20,76                             59.166,00                                  9,00                           358,97                           355,85                           228,10                          224,98                        841,05                           841,05                           2.850,00                        OK! 7.452,28R$                       7.387,49R$                           4.735,27R$                          4.670,51R$                         -R$                                   -R$                                   17.460,23R$                          17.460,23R$                           -R$                                      -R$                                      59.166,00R$                          OK! -R$                         4.843,98R$                    1.863,07R$                      745,23R$                                    -R$                          4.801,87R$                1.846,87R$                   738,75R$                                   -R$                       3.077,93R$                1.183,82R$                       473,53R$                                   -R$                        3.035,83R$               1.167,63R$                     467,05R$                                   -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

9.2.4 Bandeja em alumínio, espessura 1mm - prever suportes a 
cada 600mm  m² 2.730,00                        21,60                             30,00                             51,60                             140.868,00                                9,00                           343,86                           340,87                           218,49                          215,50                        805,64                           805,64                           2.730,00                        OK! 17.743,08R$                     17.588,84R$                         11.274,18R$                        11.119,99R$                       -R$                                   -R$                                   41.570,95R$                          41.570,95R$                           -R$                                      -R$                                      140.868,00R$                        OK! -R$                         11.533,00R$                  4.435,77R$                      1.774,31R$                                 -R$                          11.432,74R$              4.397,21R$                   1.758,88R$                                -R$                       7.328,22R$                2.818,54R$                       1.127,42R$                                -R$                        7.228,00R$               2.780,00R$                     1.112,00R$                                -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  MÃO DE OBRA (R$) MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS (R$) UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$) TC 01 TC 02 TC 03 TC 04 TC 05 TC 06 TC 07 TC 08 SL 01 SL 02 TOTAL

18 SERVIÇOS INICIAIS PARA SISTEMA ELÉTRICO -                               -                               -                               Distribuição 2.963.240,00             2.937.480,00             1.882.880,00             1.857.130,00           812.820,00           812.820,00           6.942.690,00             6.942.690,00             25.151.750,00             0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

18.1 Canteiro de Obras GL                                1,00 24.254,30                      54.932,32                      79.186,62                      79.186,62                                  18,00                         0,12                               0,12                               0,07                              0,07                            0,03                         0,03                         0,28                               0,28                               1,00                                OK! 9.329,33R$                       9.248,23R$                           5.927,97R$                          5.846,90R$                         2.559,05R$                           2.559,05R$                           21.858,05R$                          21.858,05R$                           -R$                                      -R$                                      79.186,62R$                          OK! -R$                         -R$                             9.329,33R$                      -R$                                          -R$                          -R$                         9.248,23R$                   -R$                                        -R$                       -R$                        5.927,97R$                       -R$                                        -R$                        -R$                       5.846,90R$                     -R$                                        -R$                     -R$                      2.559,05R$              -R$                                        -R$                     -R$                      2.559,05R$              -R$                                        -R$                        

18.2 Mobilização de Pessoas e de Equipamentos GL                                1,00 336.876,60                    131.532,50                    468.409,10                    468.409,10                                18,00                         0,12                               0,12                               0,07                              0,07                            0,03                         0,03                         0,28                               0,28                               1,00                                OK! 55.185,37R$                     54.705,63R$                         35.065,48R$                        34.585,93R$                       15.137,41R$                         15.137,41R$                         129.295,94R$                        129.295,94R$                         -R$                                      -R$                                      468.409,10R$                        OK! -R$                         -R$                             55.185,37R$                    -R$                                          -R$                          -R$                         54.705,63R$                 -R$                                        -R$                       -R$                        35.065,48R$                     -R$                                        -R$                        -R$                       34.585,93R$                   -R$                                        -R$                     -R$                      15.137,41R$            -R$                                        -R$                     -R$                      15.137,41R$            -R$                                        -R$                        

18.3 Gerenciamento de Obra GL                                1,00 740.038,23                    133.258,91                    873.297,14                    873.297,14                                18,00                         -                                 NÃO OK! -R$                                -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      -R$                                      NÃO OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

19 INSTALAÇÕES DO SISTEMA ELÉTRICAS -                               -                               -                               

19.1 INFRAESTRUTURA -                               -                               -                               Distribuição 2.963.240,00             2.937.480,00             1.882.880,00             1.857.130,00           812.820,00           812.820,00           6.942.690,00             6.942.690,00             25.151.750,00             0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0%

19.1.1 Barramento de cobre Eletrolítico secção 1/2"x1/8", na cor 
verde. Com isolador para fixar na alvenaria. M                            110,00                              26,41                                9,76 36,17                             3.978,70                                    19,00                         12,96                             12,85                             8,23                              8,12                            3,55                         3,55                         30,36                             30,36                             110,00                           OK! 468,75R$                          464,67R$                              297,85R$                             293,78R$                            128,58R$                              128,58R$                              1.098,25R$                            1.098,25R$                             -R$                                      -R$                                      3.978,70R$                            OK! -R$                         304,69R$                       117,19R$                         46,87R$                                      -R$                          302,04R$                   116,17R$                      46,47R$                                     -R$                       193,60R$                   74,46R$                            29,78R$                                     -R$                        190,95R$                  73,44R$                          29,38R$                                     -R$                     83,58R$                   32,14R$                   12,86R$                                     -R$                     83,58R$                   32,14R$                   12,86R$                                     -R$                        

19.1.2 Barramento de cobre para equipontencialização (BEP). 
Dim. 1000x100x10mm com suportes para fixação em CJ                                1,00                            316,96                         1.622,61 1.939,57                        1.939,57                                    19,00                         0,12                               0,12                               0,07                              0,07                            0,03                         0,03                         0,28                               0,28                               1,00                                OK! 228,51R$                          226,52R$                              145,20R$                             143,21R$                            62,68R$                                62,68R$                                535,38R$                               535,38R$                                -R$                                      -R$                                      1.939,57R$                            OK! -R$                         148,53R$                       57,13R$                           22,85R$                                      -R$                          147,24R$                   56,63R$                        22,65R$                                     -R$                       94,38R$                     36,30R$                            14,52R$                                     -R$                        93,09R$                    35,80R$                          14,32R$                                     -R$                     40,74R$                   15,67R$                   6,27R$                                       -R$                     40,74R$                   15,67R$                   6,27R$                                       -R$                        

19.1.3 Barramento de cobre para equipontencialização (BEP). 
Dim. 600x100x10mm com suportes para fixação em CJ                                1,00                            211,31                            985,38 1.196,69                        1.196,69                                    19,00                         0,12                               0,12                               0,07                              0,07                            0,03                         0,03                         0,28                               0,28                               1,00                                OK! 140,99R$                          139,76R$                              89,59R$                               88,36R$                              38,67R$                                38,67R$                                330,32R$                               330,32R$                                -R$                                      -R$                                      1.196,69R$                            OK! -R$                         91,64R$                         35,25R$                           14,10R$                                      -R$                          90,85R$                     34,94R$                        13,98R$                                     -R$                       58,23R$                     22,40R$                            8,96R$                                       -R$                        57,43R$                    22,09R$                          8,84R$                                       -R$                     25,14R$                   9,67R$                     3,87R$                                       -R$                     25,14R$                   9,67R$                     3,87R$                                       -R$                        

19.1.4 Caixa de alvenaria dim. 30x30x40cm, com tampa em 
concreto e alça retrátil, para inspeção do nível de CJ                                1,00                            252,41                              80,83 333,24                           333,24                                       19,00                         0,12                               0,12                               0,07                              0,07                            0,03                         0,03                         0,28                               0,28                               1,00                                OK! 39,26R$                            38,92R$                                24,95R$                               24,61R$                              10,77R$                                10,77R$                                91,98R$                                 91,98R$                                  -R$                                      -R$                                      333,24R$                                OK! -R$                         25,52R$                         9,82R$                             3,93R$                                        -R$                          25,30R$                     9,73R$                          3,89R$                                       -R$                       16,22R$                     6,24R$                              2,49R$                                       -R$                        15,99R$                    6,15R$                            2,46R$                                       -R$                     7,00R$                     2,69R$                     1,08R$                                       -R$                     7,00R$                     2,69R$                     1,08R$                                       -R$                        

19.1.5 Caixa de passagem em alumínio para dados e voz. Dim. 
284x284x116mm. PÇ                                4,00                              31,70                            182,81 214,51                           858,04                                       19,00                         0,47                               0,47                               0,30                              0,30                            0,13                         0,13                         1,10                               1,10                               4,00                                OK! 101,09R$                          100,21R$                              64,23R$                               63,36R$                              27,73R$                                27,73R$                                236,85R$                               236,85R$                                -R$                                      -R$                                      858,04R$                                OK! -R$                         65,71R$                         25,27R$                           10,11R$                                      -R$                          65,14R$                     25,05R$                        10,02R$                                     -R$                       41,75R$                     16,06R$                            6,42R$                                       -R$                        41,18R$                    15,84R$                          6,34R$                                       -R$                     18,02R$                   6,93R$                     2,77R$                                       -R$                     18,02R$                   6,93R$                     2,77R$                                       -R$                        

19.1.6 Caixa de passagem em alvenaria 80x80x80cm com tampa 
em ferro fundido. Padrão Copel. CJ                                3,00                            346,71                            755,29 1.102,00                        3.306,00                                    19,00                         0,35                               0,35                               0,22                              0,22                            0,10                         0,10                         0,83                               0,83                               3,00                                OK! 389,49R$                          386,11R$                              247,49R$                             244,11R$                            106,84R$                              106,84R$                              912,56R$                               912,56R$                                -R$                                      -R$                                      3.306,00R$                            OK! -R$                         253,17R$                       97,37R$                           38,95R$                                      -R$                          250,97R$                   96,53R$                        38,61R$                                     -R$                       160,87R$                   61,87R$                            24,75R$                                     -R$                        158,67R$                  61,03R$                          24,41R$                                     -R$                     69,45R$                   26,71R$                   10,68R$                                     -R$                     69,45R$                   26,71R$                   10,68R$                                     -R$                        

19.1.7 Caixa de passagem metálica para Média Tensão fixada, 
em  parede ou laje. Dimensão mínima 600x600x300mm. CJ                              25,00                            105,65                         3.300,50 3.406,15                        85.153,75                                  19,00                         2,95                               2,92                               1,87                              1,85                            0,81                         0,81                         6,90                               6,90                               25,00                             OK! 10.032,34R$                     9.945,13R$                           6.374,68R$                          6.287,50R$                         2.751,88R$                           2.751,88R$                           23.505,17R$                          23.505,17R$                           -R$                                      -R$                                      85.153,75R$                          OK! -R$                         6.521,02R$                    2.508,09R$                      1.003,23R$                                 -R$                          6.464,33R$                2.486,28R$                   994,51R$                                   -R$                       4.143,54R$                1.593,67R$                       637,47R$                                   -R$                        4.086,87R$               1.571,87R$                     628,75R$                                   -R$                     1.788,72R$              687,97R$                 275,19R$                                   -R$                     1.788,72R$              687,97R$                 275,19R$                                   -R$                        

19.1.8 Condulete liga de alumínio Ø2 1/2", modelos diversos. PÇ                              17,00                              26,41                              54,44 80,85                             1.374,45                                    19,00                         2,00                               1,99                               1,27                              1,26                            0,55                         0,55                         4,69                               4,69                               17,00                             OK! 161,93R$                          160,52R$                              102,89R$                             101,49R$                            44,42R$                                44,42R$                                379,39R$                               379,39R$                                -R$                                      -R$                                      1.374,45R$                            OK! -R$                         105,25R$                       40,48R$                           16,19R$                                      -R$                          104,34R$                   40,13R$                        16,05R$                                     -R$                       66,88R$                     25,72R$                            10,29R$                                     -R$                        65,97R$                    25,37R$                          10,15R$                                     -R$                     28,87R$                   11,10R$                   4,44R$                                       -R$                     28,87R$                   11,10R$                   4,44R$                                       -R$                        

19.1.9 Condulete liga de alumínio Ø3", modelos diversos. PÇ                                7,00                              26,41                              96,54 122,95                           860,65                                       19,00                         0,82                               0,82                               0,52                              0,52                            0,23                         0,23                         1,93                               1,93                               7,00                                OK! 101,40R$                          100,52R$                              64,43R$                               63,55R$                              27,81R$                                27,81R$                                237,57R$                               237,57R$                                -R$                                      -R$                                      860,65R$                                OK! -R$                         65,91R$                         25,35R$                           10,14R$                                      -R$                          65,34R$                     25,13R$                        10,05R$                                     -R$                       41,88R$                     16,11R$                            6,44R$                                       -R$                        41,31R$                    15,89R$                          6,35R$                                       -R$                     18,08R$                   6,95R$                     2,78R$                                       -R$                     18,08R$                   6,95R$                     2,78R$                                       -R$                        

19.1.10 Condulete liga de alumínio para eletroduto de Ø1.1/2" PÇ                            630,00                              15,85                              39,42 55,27                             34.820,10                                  19,00                         74,22                             73,58                             47,16                            46,52                          20,36                       20,36                       173,90                           173,90                           630,00                           OK! 4.102,31R$                       4.066,65R$                           2.606,66R$                          2.571,01R$                         1.125,27R$                           1.125,27R$                           9.611,46R$                            9.611,46R$                             -R$                                      -R$                                      34.820,10R$                          OK! -R$                         2.666,50R$                    1.025,58R$                      410,23R$                                    -R$                          2.643,32R$                1.016,66R$                   406,66R$                                   -R$                       1.694,33R$                651,67R$                          260,67R$                                   -R$                        1.671,16R$               642,75R$                        257,10R$                                   -R$                     731,42R$                 281,32R$                 112,53R$                                   -R$                     731,42R$                 281,32R$                 112,53R$                                   -R$                        

19.1.11 Tampa para eletrocalha em aço GF, chapa #16BWG dim 
100x3000mm PÇ                                3,00                              15,85                              71,46 87,31                             261,93                                       19,00                         0,35                               0,35                               0,22                              0,22                            0,10                         0,10                         0,83                               0,83                               3,00                                OK! 30,86R$                            30,59R$                                19,61R$                               19,34R$                              8,46R$                                  8,46R$                                  72,30R$                                 72,30R$                                  -R$                                      -R$                                      261,93R$                                OK! -R$                         20,06R$                         7,71R$                             3,09R$                                        -R$                          19,88R$                     7,65R$                          3,06R$                                       -R$                       12,75R$                     4,90R$                              1,96R$                                       -R$                        12,57R$                    4,84R$                            1,93R$                                       -R$                     5,50R$                     2,12R$                     0,85R$                                       -R$                     5,50R$                     2,12R$                     0,85R$                                       -R$                        

19.1.12 Cotovelo reto  90° para leito com raio seccionado, 
#14BWG GF Dim. 300x100mm PÇ                                9,00                              26,41                              82,78 109,19                           982,71                                       19,00                         1,06                               1,05                               0,67                              0,66                            0,29                         0,29                         2,48                               2,48                               9,00                                OK! 115,78R$                          114,77R$                              73,57R$                               72,56R$                              31,76R$                                31,76R$                                271,26R$                               271,26R$                                -R$                                      -R$                                      982,71R$                                OK! -R$                         75,26R$                         28,94R$                           11,58R$                                      -R$                          74,60R$                     28,69R$                        11,48R$                                     -R$                       47,82R$                     18,39R$                            7,36R$                                       -R$                        47,16R$                    18,14R$                          7,26R$                                       -R$                     20,64R$                   7,94R$                     3,18R$                                       -R$                     20,64R$                   7,94R$                     3,18R$                                       -R$                        

19.1.13 Cruzeta em concreto vibrado 90x90x2000mm. Padrão 
Copel. PÇ                                4,00                            105,65                            134,84 240,49                           961,96                                       19,00                         0,47                               0,47                               0,30                              0,30                            0,13                         0,13                         1,10                               1,10                               4,00                                OK! 113,33R$                          112,35R$                              72,01R$                               71,03R$                              31,09R$                                31,09R$                                265,53R$                               265,53R$                                -R$                                      -R$                                      961,96R$                                OK! -R$                         73,67R$                         28,33R$                           11,33R$                                      -R$                          73,03R$                     28,09R$                        11,23R$                                     -R$                       46,81R$                     18,00R$                            7,20R$                                       -R$                        46,17R$                    17,76R$                          7,10R$                                       -R$                     20,21R$                   7,77R$                     3,11R$                                       -R$                     20,21R$                   7,77R$                     3,11R$                                       -R$                        

19.1.14 Curva  PVC Rígido 90° rosqueável Ø6” PÇ                                1,00                              15,85                              67,76 83,61                             83,61                                         19,00                         0,12                               0,12                               0,07                              0,07                            0,03                         0,03                         0,28                               0,28                               1,00                                OK! 9,85R$                              9,76R$                                  6,26R$                                 6,17R$                                2,70R$                                  2,70R$                                  23,08R$                                 23,08R$                                  -R$                                      -R$                                      83,61R$                                  OK! -R$                         6,40R$                           2,46R$                             0,99R$                                        -R$                          6,35R$                       2,44R$                          0,98R$                                       -R$                       4,07R$                       1,56R$                              0,63R$                                       -R$                        4,01R$                      1,54R$                            0,62R$                                       -R$                     1,76R$                     0,68R$                     0,27R$                                       -R$                     1,76R$                     0,68R$                     0,27R$                                       -R$                        

19.1.15 Luva GF para eletroduto  Ø3" rosca BSP conforme NBR 
5598. PÇ                              15,00                              15,85                              45,86 61,71                             925,65                                       19,00                         1,77                               1,75                               1,12                              1,11                            0,48                         0,48                         4,14                               4,14                               15,00                             OK! 109,05R$                          108,11R$                              69,29R$                               68,35R$                              29,91R$                                29,91R$                                255,51R$                               255,51R$                                -R$                                      -R$                                      925,65R$                                OK! -R$                         70,89R$                         27,26R$                           10,91R$                                      -R$                          70,27R$                     27,03R$                        10,81R$                                     -R$                       45,04R$                     17,32R$                            6,93R$                                       -R$                        44,43R$                    17,09R$                          6,83R$                                       -R$                     19,44R$                   7,48R$                     2,99R$                                       -R$                     19,44R$                   7,48R$                     2,99R$                                       -R$                        

19.1.16 Curva GF para eletroduto  Ø4" rosca BSP conforme NBR 
5598. PÇ                              10,00                              15,85                            239,82 255,67                           2.556,70                                    19,00                         1,18                               1,17                               0,75                              0,74                            0,32                         0,32                         2,76                               2,76                               10,00                             OK! 301,22R$                          298,60R$                              191,40R$                             188,78R$                            82,62R$                                82,62R$                                705,73R$                               705,73R$                                -R$                                      -R$                                      2.556,70R$                            OK! -R$                         195,79R$                       75,30R$                           30,12R$                                      -R$                          194,09R$                   74,65R$                        29,86R$                                     -R$                       124,41R$                   47,85R$                            19,14R$                                     -R$                        122,71R$                  47,19R$                          18,88R$                                     -R$                     53,71R$                   20,66R$                   8,26R$                                       -R$                     53,71R$                   20,66R$                   8,26R$                                       -R$                        

19.1.17 Curva horizontal  90° para leito com raio seccionado, 
#14BWG GF Dim. 300x100mm PÇ                              16,00                              26,41                              82,74 109,15                           1.746,40                                    19,00                         1,89                               1,87                               1,20                              1,18                            0,52                         0,52                         4,42                               4,42                               16,00                             OK! 205,75R$                          203,96R$                              130,74R$                             128,95R$                            56,44R$                                56,44R$                                482,06R$                               482,06R$                                -R$                                      -R$                                      1.746,40R$                            OK! -R$                         133,74R$                       51,44R$                           20,58R$                                      -R$                          132,58R$                   50,99R$                        20,40R$                                     -R$                       84,98R$                     32,68R$                            13,07R$                                     -R$                        83,82R$                    32,24R$                          12,89R$                                     -R$                     36,68R$                   14,11R$                   5,64R$                                       -R$                     36,68R$                   14,11R$                   5,64R$                                       -R$                        

19.1.18 Curva horizontal 90° com raio seccionado, #16BWG GF 
Dim. 100x100mm PÇ                                3,00                              15,85                              30,54 46,39                             139,17                                       19,00                         0,35                               0,35                               0,22                              0,22                            0,10                         0,10                         0,83                               0,83                               3,00                                OK! 16,40R$                            16,25R$                                10,42R$                               10,28R$                              4,50R$                                  4,50R$                                  38,42R$                                 38,42R$                                  -R$                                      -R$                                      139,17R$                                OK! -R$                         10,66R$                         4,10R$                             1,64R$                                        -R$                          10,56R$                     4,06R$                          1,63R$                                       -R$                       6,77R$                       2,60R$                              1,04R$                                       -R$                        6,68R$                      2,57R$                            1,03R$                                       -R$                     2,92R$                     1,12R$                     0,45R$                                       -R$                     2,92R$                     1,12R$                     0,45R$                                       -R$                        

19.1.19 Curva vertical  de inversão 90° para leito com raio 
seccionado, #14BWG GF Dim. 300x100mm PÇ                                1,00                              26,41                              78,98 105,39                           105,39                                       19,00                         0,12                               0,12                               0,07                              0,07                            0,03                         0,03                         0,28                               0,28                               1,00                                OK! 12,42R$                            12,31R$                                7,89R$                                 7,78R$                                3,41R$                                  3,41R$                                  29,09R$                                 29,09R$                                  -R$                                      -R$                                      105,39R$                                OK! -R$                         8,07R$                           3,10R$                             1,24R$                                        -R$                          8,00R$                       3,08R$                          1,23R$                                       -R$                       5,13R$                       1,97R$                              0,79R$                                       -R$                        5,06R$                      1,95R$                            0,78R$                                       -R$                     2,21R$                     0,85R$                     0,34R$                                       -R$                     2,21R$                     0,85R$                     0,34R$                                       -R$                        

19.1.20 Curva vertical  externa 90° para leito com raio 
seccionado, #14BWG GF Dim. 300x100mm PÇ                              12,00                              26,41                              75,42 101,83                           1.221,96                                    19,00                         1,41                               1,40                               0,90                              0,89                            0,39                         0,39                         3,31                               3,31                               12,00                             OK! 143,96R$                          142,71R$                              91,48R$                               90,23R$                              39,49R$                                39,49R$                                337,30R$                               337,30R$                                -R$                                      -R$                                      1.221,96R$                            OK! -R$                         93,58R$                         35,99R$                           14,40R$                                      -R$                          92,76R$                     35,68R$                        14,27R$                                     -R$                       59,46R$                     22,87R$                            9,15R$                                       -R$                        58,65R$                    22,56R$                          9,02R$                                       -R$                     25,67R$                   9,87R$                     3,95R$                                       -R$                     25,67R$                   9,87R$                     3,95R$                                       -R$                        

19.1.21 Curva vertical  interna 90° com raio seccionado para 
leito, #14BWG GF Dim. 100x100mm pç                                1,00                              26,41                              66,49 92,90                             92,90                                         19,00                         0,12                               0,12                               0,07                              0,07                            0,03                         0,03                         0,28                               0,28                               1,00                                OK! 10,94R$                            10,85R$                                6,95R$                                 6,86R$                                3,00R$                                  3,00R$                                  25,64R$                                 25,64R$                                  -R$                                      -R$                                      92,90R$                                  OK! -R$                         7,11R$                           2,74R$                             1,09R$                                        -R$                          7,05R$                       2,71R$                          1,08R$                                       -R$                       4,52R$                       1,74R$                              0,70R$                                       -R$                        4,46R$                      1,71R$                            0,69R$                                       -R$                     1,95R$                     0,75R$                     0,30R$                                       -R$                     1,95R$                     0,75R$                     0,30R$                                       -R$                        

19.1.22 Cruzeta reta para leito, galvanizada a fogo, chapa 
#14BWG, Dim.:300x100mm pç                                1,00                              26,41                            216,29 242,70                           242,70                                       19,00                         0,12                               0,12                               0,07                              0,07                            0,03                         0,03                         0,28                               0,28                               1,00                                OK! 28,59R$                            28,35R$                                18,17R$                               17,92R$                              7,84R$                                  7,84R$                                  66,99R$                                 66,99R$                                  -R$                                      -R$                                      242,70R$                                OK! -R$                         18,59R$                         7,15R$                             2,86R$                                        -R$                          18,42R$                     7,09R$                          2,83R$                                       -R$                       11,81R$                     4,54R$                              1,82R$                                       -R$                        11,65R$                    4,48R$                            1,79R$                                       -R$                     5,10R$                     1,96R$                     0,78R$                                       -R$                     5,10R$                     1,96R$                     0,78R$                                       -R$                        

19.1.23 Prensa cabos em aço tamanhos diversos. M                            320,00                                5,28                              34,93 40,21                             12.867,20                                  19,00                         37,70                             37,37                             23,96                            23,63                          10,34                       10,34                       88,33                             88,33                             320,00                           OK! 1.515,94R$                       1.502,76R$                           963,25R$                             950,08R$                            415,82R$                              415,82R$                              3.551,76R$                            3.551,76R$                             -R$                                      -R$                                      12.867,20R$                          OK! -R$                         985,36R$                       378,99R$                         151,59R$                                    -R$                          976,80R$                   375,69R$                      150,28R$                                   -R$                       626,11R$                   240,81R$                          96,32R$                                     -R$                        617,55R$                  237,52R$                        95,01R$                                     -R$                     270,29R$                 103,96R$                 41,58R$                                     -R$                     270,29R$                 103,96R$                 41,58R$                                     -R$                        

19.1.24 Eletrocalha em aço GF, chapa #16BWG 
Dim:100x100x3000mm. PÇ                              16,00                              42,26                              85,02 127,28                           2.036,48                                    19,00                         1,89                               1,87                               1,20                              1,18                            0,52                         0,52                         4,42                               4,42                               16,00                             OK! 239,93R$                          237,84R$                              152,45R$                             150,37R$                            65,81R$                                65,81R$                                562,13R$                               562,13R$                                -R$                                      -R$                                      2.036,48R$                            OK! -R$                         155,95R$                       59,98R$                           23,99R$                                      -R$                          154,60R$                   59,46R$                        23,78R$                                     -R$                       99,09R$                     38,11R$                            15,25R$                                     -R$                        97,74R$                    37,59R$                          15,04R$                                     -R$                     42,78R$                   16,45R$                   6,58R$                                       -R$                     42,78R$                   16,45R$                   6,58R$                                       -R$                        

19.1.25 Eletroduto em aço galvanizado a fogo, pesado, rosca BSP 
conforme NBR 5598.   Ø1 1/2"x3000mm PÇ                            955,00                              39,62                              69,97 109,59                           104.658,45                                19,00                         112,51                           111,53                           71,49                            70,51                          30,86                       30,86                       263,61                           263,61                           955,00                           OK! 12.330,28R$                     12.223,09R$                         7.834,81R$                          7.727,67R$                         3.382,21R$                           3.382,21R$                           28.889,09R$                          28.889,09R$                           -R$                                      -R$                                      104.658,45R$                        OK! -R$                         8.014,68R$                    3.082,57R$                      1.233,03R$                                 -R$                          7.945,01R$                3.055,77R$                   1.222,31R$                                -R$                       5.092,63R$                1.958,70R$                       783,48R$                                   -R$                        5.022,98R$               1.931,92R$                     772,77R$                                   -R$                     2.198,44R$              845,55R$                 338,22R$                                   -R$                     2.198,44R$              845,55R$                 338,22R$                                   -R$                        

19.1.26 Eletroduto em aço galvanizado a fogo, pesado, rosca BSP 
conforme NBR 5598.   Ø3"x3000mm. PÇ                              15,00                              39,62                            297,99 337,61                           5.064,15                                    19,00                         1,77                               1,75                               1,12                              1,11                            0,48                         0,48                         4,14                               4,14                               15,00                             OK! 596,63R$                          591,44R$                              379,11R$                             373,92R$                            163,66R$                              163,66R$                              1.397,87R$                            1.397,87R$                             -R$                                      -R$                                      5.064,15R$                            OK! -R$                         387,81R$                       149,16R$                         59,66R$                                      -R$                          384,44R$                   147,86R$                      59,14R$                                     -R$                       246,42R$                   94,78R$                            37,91R$                                     -R$                        243,05R$                  93,48R$                          37,39R$                                     -R$                     106,38R$                 40,91R$                   16,37R$                                     -R$                     106,38R$                 40,91R$                   16,37R$                                     -R$                        

19.1.27 Eletroduto em aço galvanizado a fogo, pesado, rosca BSP 
conforme NBR 5598.   Ø2.1/2"x3000mm. (MEDIR IN PÇ                            325,00                              26,41                            125,33 151,74                           49.315,50                                  19,00                         38,29                             37,96                             24,33                            24,00                          10,50                       10,50                       89,71                             89,71                             325,00                           OK! 5.810,08R$                       5.759,57R$                           3.691,80R$                          3.641,31R$                         1.593,71R$                           1.593,71R$                           13.612,66R$                          13.612,66R$                           -R$                                      -R$                                      49.315,50R$                          OK! -R$                         3.776,55R$                    1.452,52R$                      581,01R$                                    -R$                          3.743,72R$                1.439,89R$                   575,96R$                                   -R$                       2.399,67R$                922,95R$                          369,18R$                                   -R$                        2.366,85R$               910,33R$                        364,13R$                                   -R$                     1.035,91R$              398,43R$                 159,37R$                                   -R$                     1.035,91R$              398,43R$                 159,37R$                                   -R$                        

19.1.28 Eletroduto em aço galvanizado a fogo, pesado, rosca BSP 
conforme NBR 5598.   Ø4"x3000mm. PÇ                              58,00                              39,62                            335,10 374,72                           21.733,76                                  19,00                         6,83                               6,77                               4,34                              4,28                            1,87                         1,87                         16,01                             16,01                             58,00                             OK! 2.560,55R$                       2.538,29R$                           1.627,01R$                          1.604,76R$                         702,36R$                              702,36R$                              5.999,22R$                            5.999,22R$                             -R$                                      -R$                                      21.733,76R$                          OK! -R$                         1.664,36R$                    640,14R$                         256,06R$                                    -R$                          1.649,89R$                634,57R$                      253,83R$                                   -R$                       1.057,55R$                406,75R$                          162,70R$                                   -R$                        1.043,09R$               401,19R$                        160,48R$                                   -R$                     456,54R$                 175,59R$                 70,24R$                                     -R$                     456,54R$                 175,59R$                 70,24R$                                     -R$                        

19.1.29 Eletroduto flexivel corrugado em PEAD Ø2" M                            110,00                              31,70                              19,02 50,72                             5.579,20                                    19,00                         12,96                             12,85                             8,23                              8,12                            3,55                         3,55                         30,36                             30,36                             110,00                           OK! 657,31R$                          651,60R$                              417,66R$                             411,95R$                            180,30R$                              180,30R$                              1.540,04R$                            1.540,04R$                             -R$                                      -R$                                      5.579,20R$                            OK! -R$                         427,25R$                       164,33R$                         65,73R$                                      -R$                          423,54R$                   162,90R$                      65,16R$                                     -R$                       271,48R$                   104,42R$                          41,77R$                                     -R$                        267,77R$                  102,99R$                        41,20R$                                     -R$                     117,20R$                 45,08R$                   18,03R$                                     -R$                     117,20R$                 45,08R$                   18,03R$                                     -R$                        

19.1.30 Eletroduto flexivel corrugado em PEAD Ø6" M                            120,00                              31,70                              32,16 63,86                             7.663,20                                    19,00                         14,14                             14,01                             8,98                              8,86                            3,88                         3,88                         33,12                             33,12                             120,00                           OK! 902,84R$                          894,99R$                              573,67R$                             565,83R$                            247,65R$                              247,65R$                              2.115,29R$                            2.115,29R$                             -R$                                      -R$                                      7.663,20R$                            OK! -R$                         586,84R$                       225,71R$                         90,28R$                                      -R$                          581,74R$                   223,75R$                      89,50R$                                     -R$                       372,89R$                   143,42R$                          57,37R$                                     -R$                        367,79R$                  141,46R$                        56,58R$                                     -R$                     160,97R$                 61,91R$                   24,76R$                                     -R$                     160,97R$                 61,91R$                   24,76R$                                     -R$                        

19.1.31 Eletroduto PVC Rígido. Ø3/4”x3m . PÇ                                3,00                              15,85                              11,46 27,31                             81,93                                         19,00                         0,35                               0,35                               0,22                              0,22                            0,10                         0,10                         0,83                               0,83                               3,00                                OK! 9,65R$                              9,57R$                                  6,13R$                                 6,05R$                                2,65R$                                  2,65R$                                  22,62R$                                 22,62R$                                  -R$                                      -R$                                      81,93R$                                  OK! -R$                         6,27R$                           2,41R$                             0,97R$                                        -R$                          6,22R$                       2,39R$                          0,96R$                                       -R$                       3,99R$                       1,53R$                              0,61R$                                       -R$                        3,93R$                      1,51R$                            0,60R$                                       -R$                     1,72R$                     0,66R$                     0,26R$                                       -R$                     1,72R$                     0,66R$                     0,26R$                                       -R$                        

19.1.32 Eletroduto PVC Rígido. Ø6”x6m . PÇ                                1,00                              52,83                            105,73 158,56                           158,56                                       19,00                         0,12                               0,12                               0,07                              0,07                            0,03                         0,03                         0,28                               0,28                               1,00                                OK! 18,68R$                            18,52R$                                11,87R$                               11,71R$                              5,12R$                                  5,12R$                                  43,77R$                                 43,77R$                                  -R$                                      -R$                                      158,56R$                                OK! -R$                         12,14R$                         4,67R$                             1,87R$                                        -R$                          12,04R$                     4,63R$                          1,85R$                                       -R$                       7,72R$                       2,97R$                              1,19R$                                       -R$                        7,61R$                      2,93R$                            1,17R$                                       -R$                     3,33R$                     1,28R$                     0,51R$                                       -R$                     3,33R$                     1,28R$                     0,51R$                                       -R$                        

19.1.33 Haste de aterramento prolongável (rosqueada) nas 
dimensões 5/8”x2400mm com núcleo de aço carbono, CJ                              17,00                              26,41                              74,82 101,23                           1.720,91                                    19,00                         2,00                               1,99                               1,27                              1,26                            0,55                         0,55                         4,69                               4,69                               17,00                             OK! 202,75R$                          200,99R$                              128,83R$                             127,07R$                            55,61R$                                55,61R$                                475,03R$                               475,03R$                                -R$                                      -R$                                      1.720,91R$                            OK! -R$                         131,79R$                       50,69R$                           20,27R$                                      -R$                          130,64R$                   50,25R$                        20,10R$                                     -R$                       83,74R$                     32,21R$                            12,88R$                                     -R$                        82,59R$                    31,77R$                          12,71R$                                     -R$                     36,15R$                   13,90R$                   5,56R$                                       -R$                     36,15R$                   13,90R$                   5,56R$                                       -R$                        

19.1.34 Junção direita 90° com raio seccionado para leito, 
#14BWG GF Dim. 300x100mm PÇ                                2,00                              26,41                            134,66 161,07                           322,14                                       19,00                         0,24                               0,23                               0,15                              0,15                            0,06                         0,06                         0,55                               0,55                               2,00                                OK! 37,95R$                            37,62R$                                24,12R$                               23,79R$                              10,41R$                                10,41R$                                88,92R$                                 88,92R$                                  -R$                                      -R$                                      322,14R$                                OK! -R$                         24,67R$                         9,49R$                             3,80R$                                        -R$                          24,45R$                     9,41R$                          3,76R$                                       -R$                       15,68R$                     6,03R$                              2,41R$                                       -R$                        15,46R$                    5,95R$                            2,38R$                                       -R$                     6,77R$                     2,60R$                     1,04R$                                       -R$                     6,77R$                     2,60R$                     1,04R$                                       -R$                        

19.1.35 Junção esqueda 90° com raio seccionado para leito, 
#14BWG GF Dim. 300x100mm PÇ                                1,00                              26,41                            113,44 139,85                           139,85                                       19,00                         0,12                               0,12                               0,07                              0,07                            0,03                         0,03                         0,28                               0,28                               1,00                                OK! 16,48R$                            16,33R$                                10,47R$                               10,33R$                              4,52R$                                  4,52R$                                  38,60R$                                 38,60R$                                  -R$                                      -R$                                      139,85R$                                OK! -R$                         10,71R$                         4,12R$                             1,65R$                                        -R$                          10,62R$                     4,08R$                          1,63R$                                       -R$                       6,81R$                       2,62R$                              1,05R$                                       -R$                        6,71R$                      2,58R$                            1,03R$                                       -R$                     2,94R$                     1,13R$                     0,45R$                                       -R$                     2,94R$                     1,13R$                     0,45R$                                       -R$                        

19.1.36 Junção Interna "I", chapa #16BWG Dim:38x38mm. PÇ                              18,00                              15,85                              12,18 28,03                             504,54                                       19,00                         2,12                               2,10                               1,35                              1,33                            0,58                         0,58                         4,97                               4,97                               18,00                             OK! 59,44R$                            58,93R$                                37,77R$                               37,25R$                              16,31R$                                16,31R$                                139,27R$                               139,27R$                                -R$                                      -R$                                      504,54R$                                OK! -R$                         38,64R$                         14,86R$                           5,94R$                                        -R$                          38,30R$                     14,73R$                        5,89R$                                       -R$                       24,55R$                     9,44R$                              3,78R$                                       -R$                        24,21R$                    9,31R$                            3,73R$                                       -R$                     10,60R$                   4,08R$                     1,63R$                                       -R$                     10,60R$                   4,08R$                     1,63R$                                       -R$                        

19.1.37 Junção Interna "L", chapa #16BWG Dim:38x38mm. PÇ                                8,00                              15,85                              13,50 29,35                             234,80                                       19,00                         0,94                               0,93                               0,60                              0,59                            0,26                         0,26                         2,21                               2,21                               8,00                                OK! 27,66R$                            27,42R$                                17,58R$                               17,34R$                              7,59R$                                  7,59R$                                  64,81R$                                 64,81R$                                  -R$                                      -R$                                      234,80R$                                OK! -R$                         17,98R$                         6,92R$                             2,77R$                                        -R$                          17,82R$                     6,86R$                          2,74R$                                       -R$                       11,43R$                     4,39R$                              1,76R$                                       -R$                        11,27R$                    4,33R$                            1,73R$                                       -R$                     4,93R$                     1,90R$                     0,76R$                                       -R$                     4,93R$                     1,90R$                     0,76R$                                       -R$                        

19.1.38 Junção Interna "T", chapa #16BWG Dim:38x38mm. PÇ                                3,00                              15,85                              14,81 30,66                             91,98                                         19,00                         0,35                               0,35                               0,22                              0,22                            0,10                         0,10                         0,83                               0,83                               3,00                                OK! 10,84R$                            10,74R$                                6,89R$                                 6,79R$                                2,97R$                                  2,97R$                                  25,39R$                                 25,39R$                                  -R$                                      -R$                                      91,98R$                                  OK! -R$                         7,04R$                           2,71R$                             1,08R$                                        -R$                          6,98R$                       2,69R$                          1,07R$                                       -R$                       4,48R$                       1,72R$                              0,69R$                                       -R$                        4,41R$                      1,70R$                            0,68R$                                       -R$                     1,93R$                     0,74R$                     0,30R$                                       -R$                     1,93R$                     0,74R$                     0,30R$                                       -R$                        

19.1.39 Junção tipo simples para leito, chapa #14BWG GF PÇ                            458,00                              10,57                                1,90 12,47                             5.711,26                                    19,00                         53,96                             53,49                             34,29                            33,82                          14,80                       14,80                       126,42                           126,42                           458,00                           OK! 672,87R$                          667,02R$                              427,55R$                             421,70R$                            184,57R$                              184,57R$                              1.576,49R$                            1.576,49R$                             -R$                                      -R$                                      5.711,26R$                            OK! -R$                         437,36R$                       168,22R$                         67,29R$                                      -R$                          433,56R$                   166,75R$                      66,70R$                                     -R$                       277,91R$                   106,89R$                          42,75R$                                     -R$                        274,11R$                  105,43R$                        42,17R$                                     -R$                     119,97R$                 46,14R$                   18,46R$                                     -R$                     119,97R$                 46,14R$                   18,46R$                                     -R$                        

19.1.40 Leito para cabos metálico chapa #14BWG, 
Dim:200x100x3000mm. pç                              12,00                              26,41                            134,93 161,34                           1.936,08                                    19,00                         1,41                               1,40                               0,90                              0,89                            0,39                         0,39                         3,31                               3,31                               12,00                             OK! 228,10R$                          226,12R$                              144,94R$                             142,95R$                            62,57R$                                62,57R$                                534,42R$                               534,42R$                                -R$                                      -R$                                      1.936,08R$                            OK! -R$                         148,26R$                       57,02R$                           22,81R$                                      -R$                          146,97R$                   56,53R$                        22,61R$                                     -R$                       94,21R$                     36,23R$                            14,49R$                                     -R$                        92,92R$                    35,74R$                          14,30R$                                     -R$                     40,67R$                   15,64R$                   6,26R$                                       -R$                     40,67R$                   15,64R$                   6,26R$                                       -R$                        

19.1.41 Leito para cabos, #14BWG Dim:300x100x3000mm PÇ                            520,00                              52,83                            157,70 210,53                           109.475,60                                19,00                         61,26                             60,73                             38,93                            38,40                          16,80                       16,80                       143,54                           143,54                           520,00                           OK! 12.897,81R$                     12.785,69R$                         8.195,43R$                          8.083,35R$                         3.537,88R$                           3.537,88R$                           30.218,78R$                          30.218,78R$                           -R$                                      -R$                                      109.475,60R$                        OK! -R$                         8.383,58R$                    3.224,45R$                      1.289,78R$                                 -R$                          8.310,70R$                3.196,42R$                   1.278,57R$                                -R$                       5.327,03R$                2.048,86R$                       819,54R$                                   -R$                        5.254,18R$               2.020,84R$                     808,34R$                                   -R$                     2.299,62R$              884,47R$                 353,79R$                                   -R$                     2.299,62R$              884,47R$                 353,79R$                                   -R$                        

19.1.42 Luva  PVC Rígido roscável Ø3/4” PÇ                                3,00                              13,21                                4,14 17,35                             52,05                                         19,00                         0,35                               0,35                               0,22                              0,22                            0,10                         0,10                         0,83                               0,83                               3,00                                OK! 6,13R$                              6,08R$                                  3,90R$                                 3,84R$                                1,68R$                                  1,68R$                                  14,37R$                                 14,37R$                                  -R$                                      -R$                                      52,05R$                                  OK! -R$                         3,99R$                           1,53R$                             0,61R$                                        -R$                          3,95R$                       1,52R$                          0,61R$                                       -R$                       2,53R$                       0,97R$                              0,39R$                                       -R$                        2,50R$                      0,96R$                            0,38R$                                       -R$                     1,09R$                     0,42R$                     0,17R$                                       -R$                     1,09R$                     0,42R$                     0,17R$                                       -R$                        

19.1.43 Luva  PVC Rígido roscável Ø6” PÇ                                2,00                              15,85                              38,57 54,42                             108,84                                       19,00                         0,24                               0,23                               0,15                              0,15                            0,06                         0,06                         0,55                               0,55                               2,00                                OK! 12,82R$                            12,71R$                                8,15R$                                 8,04R$                                3,52R$                                  3,52R$                                  30,04R$                                 30,04R$                                  -R$                                      -R$                                      108,84R$                                OK! -R$                         8,33R$                           3,21R$                             1,28R$                                        -R$                          8,26R$                       3,18R$                          1,27R$                                       -R$                       5,30R$                       2,04R$                              0,81R$                                       -R$                        5,22R$                      2,01R$                            0,80R$                                       -R$                     2,29R$                     0,88R$                     0,35R$                                       -R$                     2,29R$                     0,88R$                     0,35R$                                       -R$                        

19.1.44 Luva GF para eletroduto  Ø1 1/2" NBR 5598 PÇ                            880,00                              15,85                              18,34 34,19                             30.087,20                                  19,00                         103,68                           102,78                           65,88                            64,98                          28,44                       28,44                       242,91                           242,91                           880,00                           OK! 3.544,71R$                       3.513,89R$                           2.252,35R$                          2.221,55R$                         972,32R$                              972,32R$                              8.305,03R$                            8.305,03R$                             -R$                                      -R$                                      30.087,20R$                          OK! -R$                         2.304,06R$                    886,18R$                         354,47R$                                    -R$                          2.284,03R$                878,47R$                      351,39R$                                   -R$                       1.464,03R$                563,09R$                          225,24R$                                   -R$                        1.444,01R$               555,39R$                        222,15R$                                   -R$                     632,01R$                 243,08R$                 97,23R$                                     -R$                     632,01R$                 243,08R$                 97,23R$                                     -R$                        

19.1.45 Junção articulada para leito, chapa #14BWG GF PÇ                                4,00                              15,85                            118,13 133,98                           535,92                                       19,00                         0,47                               0,47                               0,30                              0,30                            0,13                         0,13                         1,10                               1,10                               4,00                                OK! 63,14R$                            62,59R$                                40,12R$                               39,57R$                              17,32R$                                17,32R$                                147,93R$                               147,93R$                                -R$                                      -R$                                      535,92R$                                OK! -R$                         41,04R$                         15,78R$                           6,31R$                                        -R$                          40,68R$                     15,65R$                        6,26R$                                       -R$                       26,08R$                     10,03R$                            4,01R$                                       -R$                        25,72R$                    9,89R$                            3,96R$                                       -R$                     11,26R$                   4,33R$                     1,73R$                                       -R$                     11,26R$                   4,33R$                     1,73R$                                       -R$                        

19.1.46 Luva GF para eletroduto  Ø2.1/2" NBR 5598. PÇ                              18,00                              26,41                              30,53 56,94                             1.024,92                                    19,00                         2,12                               2,10                               1,35                              1,33                            0,58                         0,58                         4,97                               4,97                               18,00                             OK! 120,75R$                          119,70R$                              76,73R$                               75,68R$                              33,12R$                                33,12R$                                282,91R$                               282,91R$                                -R$                                      -R$                                      1.024,92R$                            OK! -R$                         78,49R$                         30,19R$                           12,08R$                                      -R$                          77,81R$                     29,93R$                        11,97R$                                     -R$                       49,87R$                     19,18R$                            7,67R$                                       -R$                        49,19R$                    18,92R$                          7,57R$                                       -R$                     21,53R$                   8,28R$                     3,31R$                                       -R$                     21,53R$                   8,28R$                     3,31R$                                       -R$                        

19.1.47 Luva GF para eletroduto  Ø4" rosca BSP conforme NBR 
5598. PÇ                              58,00                              15,85                              56,68 72,53                             4.206,74                                    19,00                         6,83                               6,77                               4,34                              4,28                            1,87                         1,87                         16,01                             16,01                             58,00                             OK! 495,61R$                          491,31R$                              314,92R$                             310,61R$                            135,95R$                              135,95R$                              1.161,20R$                            1.161,20R$                             -R$                                      -R$                                      4.206,74R$                            OK! -R$                         322,15R$                       123,90R$                         49,56R$                                      -R$                          319,35R$                   122,83R$                      49,13R$                                     -R$                       204,70R$                   78,73R$                            31,49R$                                     -R$                        201,90R$                  77,65R$                          31,06R$                                     -R$                     88,37R$                   33,99R$                   13,59R$                                     -R$                     88,37R$                   33,99R$                   13,59R$                                     -R$                        

19.1.48 Perfilado metálico aço GF, chapa #16BWG 
Dim:38x38x6000mm PÇ                              18,00                              26,41                              66,85 93,26                             1.678,68                                    19,00                         2,12                               2,10                               1,35                              1,33                            0,58                         0,58                         4,97                               4,97                               18,00                             OK! 197,77R$                          196,05R$                              125,67R$                             123,95R$                            54,25R$                                54,25R$                                463,37R$                               463,37R$                                -R$                                      -R$                                      1.678,68R$                            OK! -R$                         128,55R$                       49,44R$                           19,78R$                                      -R$                          127,43R$                   49,01R$                        19,61R$                                     -R$                       81,68R$                     31,42R$                            12,57R$                                     -R$                        80,57R$                    30,99R$                          12,39R$                                     -R$                     35,26R$                   13,56R$                   5,42R$                                       -R$                     35,26R$                   13,56R$                   5,42R$                                       -R$                        

19.1.49 Redução esquerda para leito 300/200mm chapa 14BWG. PÇ                                6,00                              26,41                            110,60 137,01                           822,06                                       19,00                         0,71                               0,70                               0,45                              0,44                            0,19                         0,19                         1,66                               1,66                               6,00                                OK! 96,85R$                            96,01R$                                61,54R$                               60,70R$                              26,57R$                                26,57R$                                226,91R$                               226,91R$                                -R$                                      -R$                                      822,06R$                                OK! -R$                         62,95R$                         24,21R$                           9,69R$                                        -R$                          62,41R$                     24,00R$                        9,60R$                                       -R$                       40,00R$                     15,39R$                            6,15R$                                       -R$                        39,45R$                    15,17R$                          6,07R$                                       -R$                     17,27R$                   6,64R$                     2,66R$                                       -R$                     17,27R$                   6,64R$                     2,66R$                                       -R$                        

19.1.50 Tampa para eletrocalha metálica perfurada, chapa 
#16BWG, galvanizada a fogo, dimensão  100x3000mm.  pç                              10,00                              26,41                              19,78 46,19                             461,90                                       19,00                         1,18                               1,17                               0,75                              0,74                            0,32                         0,32                         2,76                               2,76                               10,00                             OK! 54,42R$                            53,95R$                                34,58R$                               34,11R$                              14,93R$                                14,93R$                                127,50R$                               127,50R$                                -R$                                      -R$                                      461,90R$                                OK! -R$                         35,37R$                         13,60R$                           5,44R$                                        -R$                          35,06R$                     13,49R$                        5,39R$                                       -R$                       22,48R$                     8,64R$                              3,46R$                                       -R$                        22,17R$                    8,53R$                            3,41R$                                       -R$                     9,70R$                     3,73R$                     1,49R$                                       -R$                     9,70R$                     3,73R$                     1,49R$                                       -R$                        

19.1.51 Te horizontal  90° para leito com raio seccionado, 
#14BWG GF Dim. 300x100mm PÇ                                5,00                              26,41                            114,89 141,30                           706,50                                       19,00                         0,59                               0,58                               0,37                              0,37                            0,16                         0,16                         1,38                               1,38                               5,00                                OK! 83,24R$                            82,51R$                                52,89R$                               52,17R$                              22,83R$                                22,83R$                                195,02R$                               195,02R$                                -R$                                      -R$                                      706,50R$                                OK! -R$                         54,10R$                         20,81R$                           8,32R$                                        -R$                          53,63R$                     20,63R$                        8,25R$                                       -R$                       34,38R$                     13,22R$                            5,29R$                                       -R$                        33,91R$                    13,04R$                          5,22R$                                       -R$                     14,84R$                   5,71R$                     2,28R$                                       -R$                     14,84R$                   5,71R$                     2,28R$                                       -R$                        

19.1.52 Tê vertical de descida com raio seccionado, #16BWG GF 
Dim. 100x100mm PÇ                                2,00                              15,85                              70,49 86,34                             172,68                                       19,00                         0,24                               0,23                               0,15                              0,15                            0,06                         0,06                         0,55                               0,55                               2,00                                OK! 20,34R$                            20,17R$                                12,93R$                               12,75R$                              5,58R$                                  5,58R$                                  47,67R$                                 47,67R$                                  -R$                                      -R$                                      172,68R$                                OK! -R$                         13,22R$                         5,09R$                             2,03R$                                        -R$                          13,11R$                     5,04R$                          2,02R$                                       -R$                       8,40R$                       3,23R$                              1,29R$                                       -R$                        8,29R$                      3,19R$                            1,28R$                                       -R$                     3,63R$                     1,40R$                     0,56R$                                       -R$                     3,63R$                     1,40R$                     0,56R$                                       -R$                        

19.1.53 Te vertical de descida lateral para leito com raio 
seccionado, #14BWG GF Dim. 300x100mm PÇ                                8,00                              26,41                            151,02 177,43                           1.419,44                                    19,00                         0,94                               0,93                               0,60                              0,59                            0,26                         0,26                         2,21                               2,21                               8,00                                OK! 167,23R$                          165,78R$                              106,26R$                             104,81R$                            45,87R$                                45,87R$                                391,81R$                               391,81R$                                -R$                                      -R$                                      1.419,44R$                            OK! -R$                         108,70R$                       41,81R$                           16,72R$                                      -R$                          107,75R$                   41,44R$                        16,58R$                                     -R$                       69,07R$                     26,57R$                            10,63R$                                     -R$                        68,12R$                    26,20R$                          10,48R$                                     -R$                     29,82R$                   11,47R$                   4,59R$                                       -R$                     29,82R$                   11,47R$                   4,59R$                                       -R$                        

19.1.54 Te vertical de descida para leito com raio seccionado, 
#14BWG GF Dim. 300x100mm PÇ                                1,00                              26,41                            142,38 168,79                           168,79                                       19,00                         0,12                               0,12                               0,07                              0,07                            0,03                         0,03                         0,28                               0,28                               1,00                                OK! 19,89R$                            19,71R$                                12,64R$                               12,46R$                              5,45R$                                  5,45R$                                  46,59R$                                 46,59R$                                  -R$                                      -R$                                      168,79R$                                OK! -R$                         12,93R$                         4,97R$                             1,99R$                                        -R$                          12,81R$                     4,93R$                          1,97R$                                       -R$                       8,21R$                       3,16R$                              1,26R$                                       -R$                        8,10R$                      3,12R$                            1,25R$                                       -R$                     3,55R$                     1,36R$                     0,55R$                                       -R$                     3,55R$                     1,36R$                     0,55R$                                       -R$                        

19.1.55 Eletroduto em aço galvanizado a fogo, pesado, rosca BSP 
conforme NBR 5598.   Ø6"x3000mm. PÇ                              70,00                              39,62                            552,91 592,53                           41.477,10                                  19,00                         8,25                               8,18                               5,24                              5,17                            2,26                         2,26                         19,32                             19,32                             70,00                             OK! 4.886,60R$                       4.844,12R$                           3.105,01R$                          3.062,55R$                         1.340,40R$                           1.340,40R$                           11.449,01R$                          11.449,01R$                           -R$                                      -R$                                      41.477,10R$                          OK! -R$                         3.176,29R$                    1.221,65R$                      488,66R$                                    -R$                          3.148,68R$                1.211,03R$                   484,41R$                                   -R$                       2.018,26R$                776,25R$                          310,50R$                                   -R$                        1.990,65R$               765,64R$                        306,25R$                                   -R$                     871,26R$                 335,10R$                 134,04R$                                   -R$                     871,26R$                 335,10R$                 134,04R$                                   -R$                        

19.1.56 Curva GF para eletroduto  Ø6" rosca BSP conforme NBR 
5598. PÇ                                8,00                              15,85                            395,70 411,55                           3.292,40                                    19,00                         0,94                               0,93                               0,60                              0,59                            0,26                         0,26                         2,21                               2,21                               8,00                                OK! 387,89R$                          384,52R$                              246,47R$                             243,10R$                            106,40R$                              106,40R$                              908,81R$                               908,81R$                                -R$                                      -R$                                      3.292,40R$                            OK! -R$                         252,13R$                       96,97R$                           38,79R$                                      -R$                          249,94R$                   96,13R$                        38,45R$                                     -R$                       160,21R$                   61,62R$                            24,65R$                                     -R$                        158,02R$                  60,78R$                          24,31R$                                     -R$                     69,16R$                   26,60R$                   10,64R$                                     -R$                     69,16R$                   26,60R$                   10,64R$                                     -R$                        

19.1.57 Luva GF para eletroduto  Ø6" rosca BSP conforme NBR 
5598. PÇ                              70,00                              15,85                              93,52 109,37                           7.655,90                                    19,00                         8,25                               8,18                               5,24                              5,17                            2,26                         2,26                         19,32                             19,32                             70,00                             OK! 901,98R$                          894,13R$                              573,13R$                             565,29R$                            247,41R$                              247,41R$                              2.113,27R$                            2.113,27R$                             -R$                                      -R$                                      7.655,90R$                            OK! -R$                         586,28R$                       225,49R$                         90,20R$                                      -R$                          581,19R$                   223,53R$                      89,41R$                                     -R$                       372,53R$                   143,28R$                          57,31R$                                     -R$                        367,44R$                  141,32R$                        56,53R$                                     -R$                     160,82R$                 61,85R$                   24,74R$                                     -R$                     160,82R$                 61,85R$                   24,74R$                                     -R$                        

19.1.58 Verba disponível para eventuais. Conjunto para fixação, 
suportes, emendas, luvas, junções, equipamentos e VB                                1,00                       31.695,91                     346.116,51 377.812,42                    377.812,42                                19,00                         0,12                               0,12                               0,07                              0,07                            0,03                         0,03                         0,28                               0,28                               1,00                                OK! 44.511,77R$                     44.124,82R$                         28.283,34R$                        27.896,54R$                       12.209,63R$                         12.209,63R$                         104.288,35R$                        104.288,35R$                         -R$                                      -R$                                      377.812,42R$                        OK! -R$                         28.932,65R$                  11.127,94R$                    4.451,18R$                                 -R$                          28.681,13R$              11.031,20R$                 4.412,48R$                                -R$                       18.384,17R$              7.070,83R$                       2.828,33R$                                -R$                        18.132,75R$             6.974,13R$                     2.789,65R$                                -R$                     7.936,26R$              3.052,41R$              1.220,96R$                                -R$                     7.936,26R$              3.052,41R$              1.220,96R$                                -R$                        

19.2 EQUIPAMENTOS -                               -                               -                               19,00                         2.963.240,00             6.942.690,00             9.905.930,00                0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0%

19.2.1 Bloco autônomo de sobrepor para balizamento "SAÍDA" , 
sistema não permanente, luminária em LED, autonomia CJ                              33,00                                5,28                            115,62 120,90                           3.989,70                                    19,00                         9,87                               23,13                             33,00                             OK! 1.193,47R$                       -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   2.796,23R$                            -R$                                      -R$                                      -R$                                      3.989,70R$                            OK! -R$                         775,76R$                       298,37R$                         119,35R$                                    -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

19.2.2 Bloco autônomo sistema não permanente com lâmpada 
2xPL-9W(600lm). Autonomia superior a uma hora. CJ                            205,00                                5,28                              58,56 63,84                             13.087,20                                  19,00                         61,32                             143,68                           205,00                           OK! 3.914,88R$                       -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   9.172,32R$                            -R$                                      -R$                                      -R$                                      13.087,20R$                          OK! -R$                         2.544,67R$                    978,72R$                         391,49R$                                    -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

19.2.3 Chave fusível 15kV - 300A CJ                                3,00                              52,83                              63,32 116,15                           348,45                                       19,00                         0,90                               2,10                               3,00                                OK! 104,23R$                          -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   244,22R$                               -R$                                      -R$                                      -R$                                      348,45R$                                OK! -R$                         67,75R$                         26,06R$                           10,42R$                                      -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

19.2.4 Extintor de incêndio de 6Kg gás carbônico (CO2) com 
suporte para parede e placa de identificação. CJ                                1,00                              26,41                            698,76 725,17                           725,17                                       19,00                         0,30                               0,70                               1,00                                OK! 216,93R$                          -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   508,24R$                               -R$                                      -R$                                      -R$                                      725,17R$                                OK! -R$                         141,00R$                       54,23R$                           21,69R$                                      -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

19.2.5 Interruptor 10A-240V, à prova d'água, linha aquatica. 
teclas paralelo com espelho para condulete, teclas CJ                              40,00                              36,98                              21,86 58,84                             2.353,60                                    19,00                         11,97                             28,03                             40,00                             OK! 704,05R$                          -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   1.649,55R$                            -R$                                      -R$                                      -R$                                      2.353,60R$                            OK! -R$                         457,63R$                       176,01R$                         70,41R$                                      -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

19.2.6 Isolador de pino em porcelana para rede aérea 15kV. CJ                                3,00                              15,85                              25,66 41,51                             124,53                                       19,00                         0,90                               2,10                               3,00                                OK! 37,25R$                            -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   87,28R$                                 -R$                                      -R$                                      -R$                                      124,53R$                                OK! -R$                         24,21R$                         9,31R$                             3,73R$                                        -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

19.2.7 Isolador de suspensão (ancoragem) em polímero 34kv. 
padrão Copel. CJ                                3,00                              52,83                            101,06 153,89                           461,67                                       19,00                         0,90                               2,10                               3,00                                OK! 138,10R$                          -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   323,57R$                               -R$                                      -R$                                      -R$                                      461,67R$                                OK! -R$                         89,77R$                         34,53R$                           13,81R$                                      -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

19.2.8 Isolador roldana para neutro contínuo com suporte para 
poste. CJ                                1,00                              26,41                              15,16 41,57                             41,57                                         19,00                         0,30                               0,70                               1,00                                OK! 12,44R$                            -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   29,13R$                                 -R$                                      -R$                                      -R$                                      41,57R$                                  OK! -R$                         8,08R$                           3,11R$                             1,24R$                                        -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

19.2.9 Luminária a prova de tempo e gases, em liga de 
alumínio, globo de vidro borosilicato, tipo plafonier. Com PÇ                              42,00                            105,65                            255,05 360,70                           15.149,40                                  19,00                         12,56                             29,44                             42,00                             OK! 4.531,76R$                       -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   10.617,64R$                          -R$                                      -R$                                      -R$                                      15.149,40R$                          OK! -R$                         2.945,64R$                    1.132,94R$                      453,18R$                                    -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

19.2.10 Luminária Hermética de sobrepor, corpo em 
policarbonato, com duas lâmpadas T5 de 28W 220Vca PÇ                            290,00                            158,48                            214,26 372,74                           108.094,60                                19,00                         86,75                             203,25                           290,00                           OK! 32.335,20R$                     -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   75.759,40R$                          -R$                                      -R$                                      -R$                                      108.094,60R$                        OK! -R$                         21.017,88R$                  8.083,80R$                      3.233,52R$                                 -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

19.2.11 Luminária Hermética de sobrepor, corpo em 
policarbonato, com duas lâmpadas T5 de 54W 220Vca CJ                              33,00                            158,48                            219,18 377,66                           12.462,78                                  19,00                         9,87                               23,13                             33,00                             OK! 3.728,09R$                       -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   8.734,69R$                            -R$                                      -R$                                      -R$                                      12.462,78R$                          OK! -R$                         2.423,26R$                    932,02R$                         372,81R$                                    -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

19.2.12 Painel Elétrico de Média Tensão CMT-02. Painel 
Compacto SM6, tensão nominal 15kV. (1xGAM2/2xDM1- PÇ                                1,00                         1.320,66                     246.449,81 247.770,47                    247.770,47                                19,00                         0,30                               0,70                               1,00                                OK! 74.117,56R$                     -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   173.652,91R$                        -R$                                      -R$                                      -R$                                      247.770,47R$                        OK! -R$                         48.176,41R$                  18.529,39R$                    7.411,76R$                                 -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

19.2.13 Painel Elétrico de Média Tensão CMT-01. Painel 
Compacto SM6, tensão nominal 15kV. (1xGAM2/1xDM1- PÇ                                1,00                         1.320,66                     440.750,55 442.071,21                    442.071,21                                19,00                         0,30                               0,70                               1,00                                OK! 132.240,29R$                   -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   309.830,92R$                        -R$                                      -R$                                      -R$                                      442.071,21R$                        OK! -R$                         85.956,19R$                  33.060,07R$                    13.224,03R$                               -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

19.2.14 Pára-Raio aterrado 15kV para sistema 13,8kV, 10kA, com 
desligador automático ZnO. Padrão Copel. CJ                                3,00                            158,48                            237,86 396,34                           1.189,02                                    19,00                         0,90                               2,10                               3,00                                OK! 355,68R$                          -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   833,34R$                               -R$                                      -R$                                      -R$                                      1.189,02R$                            OK! -R$                         231,19R$                       88,92R$                           35,57R$                                      -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

19.2.15 Placa de Advertência 280x140mm "PERIGO ALTA 
TENSÃO" em fundo amarelo  e caracteres pretos. PÇ                              14,00                              26,41                              90,24 116,65                           1.633,10                                    19,00                         4,19                               9,81                               14,00                             OK! 488,52R$                          -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   1.144,58R$                            -R$                                      -R$                                      -R$                                      1.633,10R$                            OK! -R$                         317,54R$                       122,13R$                         48,85R$                                      -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

19.2.16 Placa de Advertência 280x140mm "PERIGO 
EQUIPAMENTO ELÉTRICO - SOMENTE PESSOAL PÇ                              14,00                              26,41                              90,24 116,65                           1.633,10                                    19,00                         4,19                               9,81                               14,00                             OK! 488,52R$                          -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   1.144,58R$                            -R$                                      -R$                                      -R$                                      1.633,10R$                            OK! -R$                         317,54R$                       122,13R$                         48,85R$                                      -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

19.2.17 Ponto para tomada 2P+T 20A-250V padrão brasileiro 
com espelho para perfilado. CJ                              12,00                              10,57                              15,42 25,99                             311,88                                       19,00                         3,59                               8,41                               12,00                             OK! 93,30R$                            -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   218,58R$                               -R$                                      -R$                                      -R$                                      311,88R$                                OK! -R$                         60,64R$                         23,32R$                           9,33R$                                        -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

19.2.18 Poste em concreto armado circular 12/600daN- fincado 
Padrão Copel PÇ                                1,00                            127,62                         1.659,91 1.787,53                        1.787,53                                    19,00                         0,30                               0,70                               1,00                                OK! 534,72R$                          -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   1.252,81R$                            -R$                                      -R$                                      -R$                                      1.787,53R$                            OK! -R$                         347,57R$                       133,68R$                         53,47R$                                      -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

19.2.19 Quadro de distribuição de força, comando e 
instrumentação (QGBT-01). Conforme diagrama Unifilar CJ                                1,00                         7.554,19                     169.354,11 176.908,30                    176.908,30                                19,00                         0,30                               0,70                               1,00                                OK! 52.919,99R$                     -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   123.988,31R$                        -R$                                      -R$                                      -R$                                      176.908,30R$                        OK! -R$                         34.398,00R$                  13.230,00R$                    5.292,00R$                                 -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

19.2.20 Quadro de distribuição de força, comando e 
instrumentação (QGBT-02). Conforme diagrama Unifilar CJ                                1,00                       10.037,04                     198.704,73 208.741,77                    208.741,77                                19,00                         0,30                               0,70                               1,00                                OK! 62.442,59R$                     -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   146.299,18R$                        -R$                                      -R$                                      -R$                                      208.741,77R$                        OK! -R$                         40.587,69R$                  15.610,65R$                    6.244,26R$                                 -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

19.2.21 Quadro de distribuição de força, comando e 
instrumentação (QGBT-03). Conforme diagrama Unifilar CJ                                1,00                       10.037,04                     186.956,46 196.993,50                    196.993,50                                19,00                         0,30                               0,70                               1,00                                OK! 58.928,24R$                     -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   138.065,26R$                        -R$                                      -R$                                      -R$                                      196.993,50R$                        OK! -R$                         38.303,36R$                  14.732,06R$                    5.892,82R$                                 -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

19.2.22 Quadro de distribuição de luz 01 (QDL-01) Conforme 
Diagrama Unifilar. CJ                                4,00                            316,96                         6.882,69 7.199,65                        28.798,60                                  19,00                         1,20                               2,80                               4,00                                OK! 8.614,76R$                       -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   20.183,84R$                          -R$                                      -R$                                      -R$                                      28.798,60R$                          OK! -R$                         5.599,59R$                    2.153,69R$                      861,48R$                                    -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

19.2.23 Quadro de tomadas com 1 tomada trifásica 32A-380V 
(3F+N+T), 1 tomada trifásica 16A-380V (3F+N+T) e 2 CJ                              28,00                            211,31                         1.895,07 2.106,38                        58.978,64                                  19,00                         8,38                               19,62                             28,00                             OK! 17.642,75R$                     -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   41.335,89R$                          -R$                                      -R$                                      -R$                                      58.978,64R$                          OK! -R$                         11.467,79R$                  4.410,69R$                      1.764,28R$                                 -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

19.2.24 Sensor de presença. Grau de proteção IP-54. PÇ                              40,00                            105,65                            102,17 207,82                           8.312,80                                    19,00                         11,97                             28,03                             40,00                             OK! 2.486,67R$                       -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   5.826,13R$                            -R$                                      -R$                                      -R$                                      8.312,80R$                            OK! -R$                         1.616,34R$                    621,67R$                         248,67R$                                    -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

19.2.25 Tapete de borracha isolação 15kV - 1x1m. PÇ                                5,00                              26,41                            578,40 604,81                           3.024,05                                    19,00                         1,50                               3,50                               5,00                                OK! 904,61R$                          -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   2.119,44R$                            -R$                                      -R$                                      -R$                                      3.024,05R$                            OK! -R$                         588,00R$                       226,15R$                         90,46R$                                      -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

19.2.26 Terminação contrátil a frio uso externo (mufla) 15kv, 
para cabo 120mm². CJ                                4,00                            316,96                            462,87 779,83                           3.119,32                                    19,00                         1,20                               2,80                               4,00                                OK! 933,11R$                          -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   2.186,21R$                            -R$                                      -R$                                      -R$                                      3.119,32R$                            OK! -R$                         606,52R$                       233,28R$                         93,31R$                                      -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

19.2.27 Transformador Trifásico - Classe 15kV - À Seco Potência: 
1000kVA, Tensão do Primário: 13,8kV e Tensão do PÇ                                1,00                         2.113,06                     113.329,23 115.442,29                    115.442,29                                19,00                         0,30                               0,70                               1,00                                OK! 34.533,17R$                     -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   80.909,12R$                          -R$                                      -R$                                      -R$                                      115.442,29R$                        OK! -R$                         22.446,56R$                  8.633,29R$                      3.453,32R$                                 -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

19.2.28 Transformador Trifásico - Classe 15kV - À Seco Potência: 
1000kVA, Tensão do Primário: 13,8kV e Tensão do PÇ                                1,00                         2.113,06                     121.585,28 123.698,34                    123.698,34                                19,00                         0,30                               0,70                               1,00                                OK! 37.002,87R$                     -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   86.695,47R$                          -R$                                      -R$                                      -R$                                      123.698,34R$                        OK! -R$                         24.051,87R$                  9.250,72R$                      3.700,29R$                                 -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

19.2.29 Transformador Trifásico - Classe 15kV - À Seco Potência: 
750kVA, Tensão do Primário: 13,8kV e Tensão do PÇ                                1,00                         1.584,80                       96.125,30 97.710,10                      97.710,10                                  19,00                         0,30                               0,70                               1,00                                OK! 29.228,80R$                     -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   68.481,30R$                          -R$                                      -R$                                      -R$                                      97.710,10R$                          OK! -R$                         18.998,72R$                  7.307,20R$                      2.922,88R$                                 -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

19.2.30 Elo Fusível 100K. Padrão Copel. PÇ                                1,00                              52,83                              39,16 91,99                             91,99                                         19,00                         0,30                               0,70                               1,00                                OK! 27,52R$                            -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   64,47R$                                 -R$                                      -R$                                      -R$                                      91,99R$                                  OK! -R$                         17,89R$                         6,88R$                             2,75R$                                        -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

19.2.31 Quadro de distribuição de luz 02 (QDL-02) Conforme 
Diagrama Unifilar. PÇ                                1,00                            316,96                         6.859,45 7.176,41                        7.176,41                                    19,00                         0,30                               0,70                               1,00                                OK! 2.146,74R$                       -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   5.029,67R$                            -R$                                      -R$                                      -R$                                      7.176,41R$                            OK! -R$                         1.395,38R$                    536,68R$                         214,67R$                                    -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

19.2.32 Quadro de distribuição de luz 03 (QDL-03) Conforme 
Diagrama Unifilar. PÇ                                1,00                            316,96                         6.859,45 7.176,41                        7.176,41                                    19,00                         0,30                               0,70                               1,00                                OK! 2.146,74R$                       -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   5.029,67R$                            -R$                                      -R$                                      -R$                                      7.176,41R$                            OK! -R$                         1.395,38R$                    536,68R$                         214,67R$                                    -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

19.2.33 Quadro de distribuição de luz 04 (QDL-04) Conforme 
Diagrama Unifilar. PÇ                                1,00                            316,96                         7.139,55 7.456,51                        7.456,51                                    19,00                         0,30                               0,70                               1,00                                OK! 2.230,53R$                       -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   5.225,98R$                            -R$                                      -R$                                      -R$                                      7.456,51R$                            OK! -R$                         1.449,84R$                    557,63R$                         223,05R$                                    -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

19.3 CABOS -                               -                               -                               19,00                         2.963.240,00             2.937.480,00             1.882.880,00             1.857.130,00           812.820,00           812.820,00           6.942.690,00             6.942.690,00             25.151.750,00             0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0%

19.3.1 Cabo multipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, 
encordoamento classe 5. Isolação em composto M                         1.045,00                              10,57                              54,59 65,16                             68.092,20                                  19,00                         123,12                           122,05                           78,23                            77,16                          33,77                       33,77                       288,45                           288,45                           1.045,00                        OK! 8.022,25R$                       7.952,51R$                           5.097,44R$                          5.027,72R$                         2.200,51R$                           2.200,51R$                           18.795,63R$                          18.795,63R$                           -R$                                      -R$                                      68.092,20R$                          OK! -R$                         5.214,46R$                    2.005,56R$                      802,22R$                                    -R$                          5.169,13R$                1.988,13R$                   795,25R$                                   -R$                       3.313,33R$                1.274,36R$                       509,74R$                                   -R$                        3.268,02R$               1.256,93R$                     502,77R$                                   -R$                     1.430,33R$              550,13R$                 220,05R$                                   -R$                     1.430,33R$              550,13R$                 220,05R$                                   -R$                        

19.3.2 Cabo multipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, 
encordoamento classe 5. Isolação em composto M                         1.400,00                              10,57                              38,98 49,55                             69.370,00                                  19,00                         164,94                           163,51                           104,81                          103,37                        45,24                       45,24                       386,44                           386,44                           1.400,00                        OK! 8.172,79R$                       8.101,74R$                           5.193,09R$                          5.122,07R$                         2.241,81R$                           2.241,81R$                           19.148,35R$                          19.148,35R$                           -R$                                      -R$                                      69.370,00R$                          OK! -R$                         5.312,31R$                    2.043,20R$                      817,28R$                                    -R$                          5.266,13R$                2.025,44R$                   810,17R$                                   -R$                       3.375,51R$                1.298,27R$                       519,31R$                                   -R$                        3.329,35R$               1.280,52R$                     512,21R$                                   -R$                     1.457,17R$              560,45R$                 224,18R$                                   -R$                     1.457,17R$              560,45R$                 224,18R$                                   -R$                        

19.3.3 Cabo multipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, 
encordoamento classe 5. Isolação em composto M                         1.120,00                              10,57                            187,00 197,57                           221.278,40                                19,00                         131,95                           130,81                           83,84                            82,70                          36,19                       36,19                       309,16                           309,16                           1.120,00                        OK! 26.069,80R$                     25.843,17R$                         16.565,08R$                        16.338,54R$                       7.150,97R$                           7.150,97R$                           61.079,94R$                          61.079,94R$                           -R$                                      -R$                                      221.278,40R$                        OK! -R$                         16.945,37R$                  6.517,45R$                      2.606,98R$                                 -R$                          16.798,06R$              6.460,79R$                   2.584,32R$                                -R$                       10.767,30R$              4.141,27R$                       1.656,51R$                                -R$                        10.620,05R$             4.084,63R$                     1.633,85R$                                -R$                     4.648,13R$              1.787,74R$              715,10R$                                   -R$                     4.648,13R$              1.787,74R$              715,10R$                                   -R$                        

19.3.4 Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, 
encordoamento classe 5. Isolação em composto M                         6.700,00                              26,41                            284,26 310,67                           2.081.489,00                             19,00                         789,36                           782,49                           501,57                          494,71                        216,52                     216,52                     1.849,41                        1.849,41                        6.700,00                        OK! 245.229,52R$                   243.097,69R$                       155.821,92R$                      153.690,92R$                     67.266,73R$                         67.266,73R$                         574.557,75R$                        574.557,75R$                         -R$                                      -R$                                      2.081.489,00R$                    OK! -R$                         159.399,19R$                61.307,38R$                    24.522,95R$                               -R$                          158.013,50R$            60.774,42R$                 24.309,77R$                              -R$                       101.284,25R$            38.955,48R$                     15.582,19R$                              -R$                        99.899,10R$             38.422,73R$                   15.369,09R$                              -R$                     43.723,37R$            16.816,68R$            6.726,67R$                                -R$                     43.723,37R$            16.816,68R$            6.726,67R$                                -R$                        

19.3.5 Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, 
encordoamento classe 5. Isolação em composto M                            520,00                              26,41                              43,93 70,34                             36.576,80                                  19,00                         61,26                             60,73                             38,93                            38,40                          16,80                       16,80                       143,54                           143,54                           520,00                           OK! 4.309,28R$                       4.271,81R$                           2.738,17R$                          2.700,72R$                         1.182,04R$                           1.182,04R$                           10.096,37R$                          10.096,37R$                           -R$                                      -R$                                      36.576,80R$                          OK! -R$                         2.801,03R$                    1.077,32R$                      430,93R$                                    -R$                          2.776,68R$                1.067,95R$                   427,18R$                                   -R$                       1.779,81R$                684,54R$                          273,82R$                                   -R$                        1.755,47R$               675,18R$                        270,07R$                                   -R$                     768,33R$                 295,51R$                 118,20R$                                   -R$                     768,33R$                 295,51R$                 118,20R$                                   -R$                        

19.3.6 Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, 
encordoamento classe 5. Isolação em composto M                         3.100,00                              26,41                              61,73 88,14                             273.234,00                                19,00                         365,22                           362,05                           232,07                          228,89                        100,18                     100,18                     855,70                           855,70                           3.100,00                        OK! 32.190,92R$                     31.911,08R$                         20.454,51R$                        20.174,78R$                       8.830,00R$                           8.830,00R$                           75.421,35R$                          75.421,35R$                           -R$                                      -R$                                      273.234,00R$                        OK! -R$                         20.924,10R$                  8.047,73R$                      3.219,09R$                                 -R$                          20.742,20R$              7.977,77R$                   3.191,11R$                                -R$                       13.295,43R$              5.113,63R$                       2.045,45R$                                -R$                        13.113,61R$             5.043,70R$                     2.017,48R$                                -R$                     5.739,50R$              2.207,50R$              883,00R$                                   -R$                     5.739,50R$              2.207,50R$              883,00R$                                   -R$                        

19.3.7 Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, 
encordoamento classe 5. Isolação em composto M                         1.400,00                              26,41                              83,34 109,75                           153.650,00                                19,00                         164,94                           163,51                           104,81                          103,37                        45,24                       45,24                       386,44                           386,44                           1.400,00                        OK! 18.102,19R$                     17.944,83R$                         11.502,36R$                        11.345,06R$                       4.965,45R$                           4.965,45R$                           42.412,33R$                          42.412,33R$                           -R$                                      -R$                                      153.650,00R$                        OK! -R$                         11.766,43R$                  4.525,55R$                      1.810,22R$                                 -R$                          11.664,14R$              4.486,21R$                   1.794,48R$                                -R$                       7.476,53R$                2.875,59R$                       1.150,24R$                                -R$                        7.374,29R$               2.836,26R$                     1.134,51R$                                -R$                     3.227,54R$              1.241,36R$              496,55R$                                   -R$                     3.227,54R$              1.241,36R$              496,55R$                                   -R$                        

19.3.8 Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, 
encordoamento classe 5. Isolação em composto M                            200,00                              26,41                              16,18 42,59                             8.518,00                                    19,00                         23,56                             23,36                             14,97                            14,77                          6,46                         6,46                         55,21                             55,21                             200,00                           OK! 1.003,54R$                       994,82R$                              637,66R$                             628,94R$                            275,27R$                              275,27R$                              2.351,24R$                            2.351,24R$                             -R$                                      -R$                                      8.518,00R$                            OK! -R$                         652,30R$                       250,89R$                         100,35R$                                    -R$                          646,63R$                   248,70R$                      99,48R$                                     -R$                       414,48R$                   159,42R$                          63,77R$                                     -R$                        408,81R$                  157,24R$                        62,89R$                                     -R$                     178,93R$                 68,82R$                   27,53R$                                     -R$                     178,93R$                 68,82R$                   27,53R$                                     -R$                        

19.3.9 Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, 
encordoamento classe 5. Isolação em composto M                       28.250,00                              26,41                                5,08 31,49                             889.592,50                                19,00                         3.328,26                        3.299,33                        2.114,82                       2.085,90                     912,95                     912,95                     7.797,91                        7.797,91                        28.250,00                     OK! 104.806,87R$                   103.895,76R$                       66.595,60R$                        65.684,85R$                       28.748,64R$                         28.748,64R$                         245.556,07R$                        245.556,07R$                         -R$                                      -R$                                      889.592,50R$                        OK! -R$                         68.124,46R$                  26.201,72R$                    10.480,69R$                               -R$                          67.532,24R$              25.973,94R$                 10.389,58R$                              -R$                       43.287,14R$              16.648,90R$                     6.659,56R$                                -R$                        42.695,15R$             16.421,21R$                   6.568,48R$                                -R$                     18.686,62R$            7.187,16R$              2.874,86R$                                -R$                     18.686,62R$            7.187,16R$              2.874,86R$                                -R$                        

19.3.10 Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, 
encordoamento classe 5. Isolação em composto M                         1.200,00                              26,41                              26,93 53,34                             64.008,00                                  19,00                         141,38                           140,15                           89,83                            88,60                          38,78                       38,78                       331,24                           331,24                           1.200,00                        OK! 7.541,07R$                       7.475,51R$                           4.791,69R$                          4.726,16R$                         2.068,52R$                           2.068,52R$                           17.668,26R$                          17.668,26R$                           -R$                                      -R$                                      64.008,00R$                          OK! -R$                         4.901,69R$                    1.885,27R$                      754,11R$                                    -R$                          4.859,08R$                1.868,88R$                   747,55R$                                   -R$                       3.114,60R$                1.197,92R$                       479,17R$                                   -R$                        3.072,00R$               1.181,54R$                     472,62R$                                   -R$                     1.344,54R$              517,13R$                 206,85R$                                   -R$                     1.344,54R$              517,13R$                 206,85R$                                   -R$                        

19.3.11 Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, 
encordoamento classe 5. Isolação em composto M                            210,00                              26,41                              12,30 38,71                             8.129,10                                    19,00                         24,74                             24,53                             15,72                            15,51                          6,79                         6,79                         57,97                             57,97                             210,00                           OK! 957,73R$                          949,40R$                              608,55R$                             600,23R$                            262,71R$                              262,71R$                              2.243,89R$                            2.243,89R$                             -R$                                      -R$                                      8.129,10R$                            OK! -R$                         622,52R$                       239,43R$                         95,77R$                                      -R$                          617,11R$                   237,35R$                      94,94R$                                     -R$                       395,56R$                   152,14R$                          60,86R$                                     -R$                        390,15R$                  150,06R$                        60,02R$                                     -R$                     170,76R$                 65,68R$                   26,27R$                                     -R$                     170,76R$                 65,68R$                   26,27R$                                     -R$                        

19.3.12 Cabo unipolar fios de cobre nu, têmpera mole, 
encordoamento classe 2A. Conforme NBR 5410, NBR M                              35,00                              26,41                              14,89 41,30                             1.445,50                                    19,00                         4,12                               4,09                               2,62                              2,58                            1,13                         1,13                         9,66                               9,66                               35,00                             OK! 170,30R$                          168,82R$                              108,21R$                             106,73R$                            46,71R$                                46,71R$                                399,00R$                               399,00R$                                -R$                                      -R$                                      1.445,50R$                            OK! -R$                         110,70R$                       42,58R$                           17,03R$                                      -R$                          109,73R$                   42,21R$                        16,88R$                                     -R$                       70,34R$                     27,05R$                            10,82R$                                     -R$                        69,38R$                    26,68R$                          10,67R$                                     -R$                     30,36R$                   11,68R$                   4,67R$                                       -R$                     30,36R$                   11,68R$                   4,67R$                                       -R$                        

19.3.13 Cabo de cobre nu 25mm2 meio-duro (MEDIR IN LOCO). M                              15,00                              10,57                              11,22 21,79                             326,85                                       19,00                         1,77                               1,75                               1,12                              1,11                            0,48                         0,48                         4,14                               4,14                               15,00                             OK! 38,51R$                            38,17R$                                24,47R$                               24,13R$                              10,56R$                                10,56R$                                90,22R$                                 90,22R$                                  -R$                                      -R$                                      326,85R$                                OK! -R$                         25,03R$                         9,63R$                             3,85R$                                        -R$                          24,81R$                     9,54R$                          3,82R$                                       -R$                       15,90R$                     6,12R$                              2,45R$                                       -R$                        15,69R$                    6,03R$                            2,41R$                                       -R$                     6,87R$                     2,64R$                     1,06R$                                       -R$                     6,87R$                     2,64R$                     1,06R$                                       -R$                        

19.3.14 Cabo unipolar fios de cobre nu, têmpera mole, 
encordoamento classe 3A. Conforme NBR 5410, NBR M                              36,00                              26,41                              36,13 62,54                             2.251,44                                    19,00                         4,24                               4,20                               2,69                              2,66                            1,16                         1,16                         9,94                               9,94                               36,00                             OK! 265,25R$                          262,95R$                              168,54R$                             166,24R$                            72,76R$                                72,76R$                                621,47R$                               621,47R$                                -R$                                      -R$                                      2.251,44R$                            OK! -R$                         172,41R$                       66,31R$                           26,53R$                                      -R$                          170,92R$                   65,74R$                        26,29R$                                     -R$                       109,55R$                   42,14R$                            16,85R$                                     -R$                        108,06R$                  41,56R$                          16,62R$                                     -R$                     47,29R$                   18,19R$                   7,28R$                                       -R$                     47,29R$                   18,19R$                   7,28R$                                       -R$                        

19.3.15 Cabo de cobre extra flexível 25mm2 (MEDIR IN LOCO). M                                5,00                              15,85                              22,85 38,70                             193,50                                       19,00                         0,59                               0,58                               0,37                              0,37                            0,16                         0,16                         1,38                               1,38                               5,00                                OK! 22,80R$                            22,60R$                                14,49R$                               14,29R$                              6,25R$                                  6,25R$                                  53,41R$                                 53,41R$                                  -R$                                      -R$                                      193,50R$                                OK! -R$                         14,82R$                         5,70R$                             2,28R$                                        -R$                          14,69R$                     5,65R$                          2,26R$                                       -R$                       9,42R$                       3,62R$                              1,45R$                                       -R$                        9,29R$                      3,57R$                            1,43R$                                       -R$                     4,06R$                     1,56R$                     0,63R$                                       -R$                     4,06R$                     1,56R$                     0,63R$                                       -R$                        

19.3.16 Cabos de Média Tensão em cobre unipolar 
encordoamento classe 2, isolação extrudada com baixa M                         1.120,00                              39,62                            117,86 157,48                           176.377,60                                19,00                         131,95                           130,81                           83,84                            82,70                          36,19                       36,19                       309,16                           309,16                           1.120,00                        OK! 20.779,83R$                     20.599,19R$                         13.203,77R$                        13.023,19R$                       5.699,93R$                           5.699,93R$                           48.685,88R$                          48.685,88R$                           -R$                                      -R$                                      176.377,60R$                        OK! -R$                         13.506,89R$                  5.194,96R$                      2.077,98R$                                 -R$                          13.389,47R$              5.149,80R$                   2.059,92R$                                -R$                       8.582,45R$                3.300,94R$                       1.320,38R$                                -R$                        8.465,08R$               3.255,80R$                     1.302,32R$                                -R$                     3.704,96R$              1.424,98R$              569,99R$                                   -R$                     3.704,96R$              1.424,98R$              569,99R$                                   -R$                        

19.3.17 Cabos de Média Tensão em cobre unipolar 
encordoamento classe 2, isolação extrudada com baixa M                            850,00                              39,62                              38,53 78,15                             66.427,50                                  19,00                         100,14                           99,27                             63,63                            62,76                          27,47                       27,47                       234,63                           234,63                           850,00                           OK! 7.826,12R$                       7.758,09R$                           4.972,82R$                          4.904,81R$                         2.146,71R$                           2.146,71R$                           18.336,12R$                          18.336,12R$                           -R$                                      -R$                                      66.427,50R$                          OK! -R$                         5.086,98R$                    1.956,53R$                      782,61R$                                    -R$                          5.042,76R$                1.939,52R$                   775,81R$                                   -R$                       3.232,33R$                1.243,20R$                       497,28R$                                   -R$                        3.188,13R$               1.226,20R$                     490,48R$                                   -R$                     1.395,36R$              536,68R$                 214,67R$                                   -R$                     1.395,36R$              536,68R$                 214,67R$                                   -R$                        

19.3.18 Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, 
encordoamento classe 5. Isolação em composto M                         3.400,00                              26,41                              12,28 38,69                             131.546,00                                19,00                         400,57                           397,09                           254,53                          251,05                        109,88                     109,88                     938,51                           938,51                           3.400,00                        OK! 15.498,02R$                     15.363,29R$                         9.847,64R$                          9.712,96R$                         4.251,12R$                           4.251,12R$                           36.310,92R$                          36.310,92R$                           -R$                                      -R$                                      131.546,00R$                        OK! -R$                         10.073,71R$                  3.874,51R$                      1.549,80R$                                 -R$                          9.986,14R$                3.840,82R$                   1.536,33R$                                -R$                       6.400,96R$                2.461,91R$                       984,76R$                                   -R$                        6.313,43R$               2.428,24R$                     971,30R$                                   -R$                     2.763,23R$              1.062,78R$              425,11R$                                   -R$                     2.763,23R$              1.062,78R$              425,11R$                                   -R$                        

19.3.19 Cabo de cobre nu 50mm2 meio-duro (MEDIR IN LOCO). M                              30,00                              15,85                              21,61 37,46                             1.123,80                                    19,00                         3,53                               3,50                               2,25                              2,22                            0,97                         0,97                         8,28                               8,28                               30,00                             OK! 132,40R$                          131,25R$                              84,13R$                               82,98R$                              36,32R$                                36,32R$                                310,20R$                               310,20R$                                -R$                                      -R$                                      1.123,80R$                            OK! -R$                         86,06R$                         33,10R$                           13,24R$                                      -R$                          85,31R$                     32,81R$                        13,12R$                                     -R$                       54,68R$                     21,03R$                            8,41R$                                       -R$                        53,94R$                    20,74R$                          8,30R$                                       -R$                     23,61R$                   9,08R$                     3,63R$                                       -R$                     23,61R$                   9,08R$                     3,63R$                                       -R$                        

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  MÃO DE OBRA (R$) MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS (R$) UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$) TC 01 TC 02 TC 03 TC 04 TC 05 TC 06 TC 07 TC 08 SL 01 SL 02 TOTAL TC

Distribuição 6.942.690,00             6.942.690,00                

20 INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO -                               -                               -                               0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0%

20.1 INFRAESTRUTURA -                               -                               -                               

20.1.1 Eletroduto em aço galvanizado a fogo, pesado, rosca BSP 
conforme NBR 5598.   Ø2"x3000mm. PÇ                            370,00                              39,62                              85,62 125,24                           46.338,80                                  20,00                         370,00                           370,00                           OK! -R$                                -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     46.338,80R$                           -R$                                      -R$                                      46.338,80R$                          OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

20.1.2 Luva GF para eletroduto  Ø2" rosca BSP conforme NBR 
5598. PÇ                            370,00                              15,85                              23,82 39,67                             14.677,90                                  20,00                         370,00                           370,00                           OK! -R$                                -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     14.677,90R$                           -R$                                      -R$                                      14.677,90R$                          OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

20.1.3 Curva GF para eletroduto  Ø2" rosca BSP conforme NBR 
5598. PÇ                              80,00                              15,85                              60,24 76,09                             6.087,20                                    20,00                         80,00                             80,00                             OK! -R$                                -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     6.087,20R$                             -R$                                      -R$                                      6.087,20R$                            OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

20.1.4 Condulete liga de alumínio para eletroduto de Ø2" PÇ                            180,00                              15,85                              46,27 62,12                             11.181,60                                  20,00                         180,00                           180,00                           OK! -R$                                -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     11.181,60R$                           -R$                                      -R$                                      11.181,60R$                          OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

20.1.5 Eletroduto flexivel corrugado em PEAD Ø2" M                            120,00                              31,70                              19,02 50,72                             6.086,40                                    20,00                         120,00                           120,00                           OK! -R$                                -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     6.086,40R$                             -R$                                      -R$                                      6.086,40R$                            OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

20.1.6 Caixa subterrânea de entrada telefônica tipo R2, 
comprimento 107 cm, largura 52 cm, profundidade 50 cm CJ                                3,00                            177,88                            487,78 665,66                           1.996,98                                    20,00                         3,00                               3,00                                OK! -R$                                -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     1.996,98R$                             -R$                                      -R$                                      1.996,98R$                            OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

20.1.7 Verba disponível para eventuais. Conjunto para fixação, 
suportes, emendas, luvas, junções, equipamentos e VB                                1,00                         5.282,65                       10.249,39 15.532,04                      15.532,04                                  20,00                         1,00                               1,00                                OK! -R$                                -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     15.532,04R$                           -R$                                      -R$                                      15.532,04R$                          OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

20.2 CABEAMENTO -                               -                               -                               20,00                         -                                 

20.2.1 CABO FIBRA OPTICA DE VIDRO STANDARD GP(50/125) 
um (MEDIR IN LOCO) M                         1.900,00                              39,62                                9,90 49,52                             94.088,00                                  20,00                         1.900,00                        1.900,00                        OK! -R$                                -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     94.088,00R$                           -R$                                      -R$                                      94.088,00R$                          OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  MÃO DE OBRA (R$) MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS (R$) UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$) TC 01 TC 02 TC 03 TC 04 TC 05 TC 06 TC 07 TC 08 SL 01 SL 02 TOTAL TC

21 INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE SEGURANÇA 
ELÉTRICO -                               -                               -                               Distribuição 2.963.240,00             2.937.480,00             1.882.880,00             1.857.130,00           812.820,00           812.820,00           6.942.690,00             6.942.690,00             25.151.750,00             

21.1 INFRAESTRUTURA -                               -                               -                               0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0%

21.1.1 Caixa redonda de ligação, em liga de alumínio silício 
para instalação de Detector Termovelocimétrico e PÇ                                6,00                              26,41                              38,93 65,34                             392,04                                       21,00                         0,71                               0,70                               0,45                              0,44                            0,19                         0,19                         1,66                               1,66                               6,00                                OK! 46,19R$                            45,79R$                                29,35R$                               28,95R$                              12,67R$                                12,67R$                                108,22R$                               108,22R$                                -R$                                      -R$                                      392,04R$                                OK! -R$                         30,02R$                         11,55R$                           4,62R$                                        -R$                          29,76R$                     11,45R$                        4,58R$                                       -R$                       19,08R$                     7,34R$                              2,93R$                                       -R$                        18,82R$                    7,24R$                            2,89R$                                       -R$                     8,24R$                     3,17R$                     1,27R$                                       -R$                     8,24R$                     3,17R$                     1,27R$                                       -R$                        

21.1.2 Chapa de aço galvanizado a fogo 100x100x10mm PÇ                              40,00                              26,41                              34,99 61,40                             2.456,00                                    21,00                         4,71                               4,67                               2,99                              2,95                            1,29                         1,29                         11,04                             11,04                             40,00                             OK! 289,35R$                          286,84R$                              183,86R$                             181,34R$                            79,37R$                                79,37R$                                677,93R$                               677,93R$                                -R$                                      -R$                                      2.456,00R$                            OK! -R$                         188,08R$                       72,34R$                           28,94R$                                      -R$                          186,44R$                   71,71R$                        28,68R$                                     -R$                       119,51R$                   45,96R$                            18,39R$                                     -R$                        117,87R$                  45,34R$                          18,13R$                                     -R$                     51,59R$                   19,84R$                   7,94R$                                       -R$                     51,59R$                   19,84R$                   7,94R$                                       -R$                        

21.1.3 Condulete liga de alumínio para eletroduto de Ø3/4" PÇ                            180,00                              15,85                              30,17 46,02                             8.283,60                                    21,00                         21,21                             21,02                             13,47                            13,29                          5,82                         5,82                         49,69                             49,69                             180,00                           OK! 975,93R$                          967,44R$                              620,12R$                             611,64R$                            267,70R$                              267,70R$                              2.286,54R$                            2.286,54R$                             -R$                                      -R$                                      8.283,60R$                            OK! -R$                         634,35R$                       243,98R$                         97,59R$                                      -R$                          628,84R$                   241,86R$                      96,74R$                                     -R$                       403,08R$                   155,03R$                          62,01R$                                     -R$                        397,56R$                  152,91R$                        61,16R$                                     -R$                     174,00R$                 66,92R$                   26,77R$                                     -R$                     174,00R$                 66,92R$                   26,77R$                                     -R$                        

21.1.4 Eletroduto em aço galvanizado a fogo, pesado, rosca BSP 
conforme NBR 5598.   Ø3/4"x3000mm PÇ                            550,00                              39,62                              27,44 67,06                             36.883,00                                  21,00                         64,80                             64,23                             41,17                            40,61                          17,77                       17,77                       151,82                           151,82                           550,00                           OK! 4.345,35R$                       4.307,58R$                           2.761,09R$                          2.723,33R$                         1.191,93R$                           1.191,93R$                           10.180,89R$                          10.180,89R$                           -R$                                      -R$                                      36.883,00R$                          OK! -R$                         2.824,48R$                    1.086,34R$                      434,54R$                                    -R$                          2.799,92R$                1.076,89R$                   430,76R$                                   -R$                       1.794,71R$                690,27R$                          276,11R$                                   -R$                        1.770,16R$               680,83R$                        272,33R$                                   -R$                     774,76R$                 297,98R$                 119,19R$                                   -R$                     774,76R$                 297,98R$                 119,19R$                                   -R$                        

21.1.5 Eletroduto metalico flexivel ø3/4" c/ revestimento PVC. M                              60,00                              15,85                              22,02 37,87                             2.272,20                                    21,00                         7,07                               7,01                               4,49                              4,43                            1,94                         1,94                         16,56                             16,56                             60,00                             OK! 267,70R$                          265,37R$                              170,10R$                             167,77R$                            73,43R$                                73,43R$                                627,20R$                               627,20R$                                -R$                                      -R$                                      2.272,20R$                            OK! -R$                         174,00R$                       66,92R$                           26,77R$                                      -R$                          172,49R$                   66,34R$                        26,54R$                                     -R$                       110,56R$                   42,52R$                            17,01R$                                     -R$                        109,05R$                  41,94R$                          16,78R$                                     -R$                     47,73R$                   18,36R$                   7,34R$                                       -R$                     47,73R$                   18,36R$                   7,34R$                                       -R$                        

21.1.6 Kit para solda exotérmica, contendo: Molde, Pó para 
solda, Disco de Retenção, Alicate para cadinho e Palito VB                              50,00                              26,41                            307,89 334,30                           16.715,00                                  21,00                         5,89                               5,84                               3,74                              3,69                            1,62                         1,62                         13,80                             13,80                             50,00                             OK! 1.969,27R$                       1.952,15R$                           1.251,30R$                          1.234,19R$                         540,17R$                              540,17R$                              4.613,88R$                            4.613,88R$                             -R$                                      -R$                                      16.715,00R$                          OK! -R$                         1.280,02R$                    492,32R$                         196,93R$                                    -R$                          1.268,90R$                488,04R$                      195,21R$                                   -R$                       813,34R$                   312,82R$                          125,13R$                                   -R$                        802,22R$                  308,55R$                        123,42R$                                   -R$                     351,11R$                 135,04R$                 54,02R$                                     -R$                     351,11R$                 135,04R$                 54,02R$                                     -R$                        

21.1.7 Luva GF para eletroduto  Ø3/4" NBR 5598 PÇ                            550,00                              15,85                              10,25 26,10                             14.355,00                                  21,00                         64,80                             64,23                             41,17                            40,61                          17,77                       17,77                       151,82                           151,82                           550,00                           OK! 1.691,23R$                       1.676,52R$                           1.074,63R$                          1.059,93R$                         463,91R$                              463,91R$                              3.962,44R$                            3.962,44R$                             -R$                                      -R$                                      14.355,00R$                          OK! -R$                         1.099,30R$                    422,81R$                         169,12R$                                    -R$                          1.089,74R$                419,13R$                      167,65R$                                   -R$                       698,51R$                   268,66R$                          107,46R$                                   -R$                        688,95R$                  264,98R$                        105,99R$                                   -R$                     301,54R$                 115,98R$                 46,39R$                                     -R$                     301,54R$                 115,98R$                 46,39R$                                     -R$                        

21.1.8 Pasta anti-oxidante, tubo com 500g. PÇ                              15,00                                5,28                              90,26 95,54                             1.433,10                                    21,00                         1,77                               1,75                               1,12                              1,11                            0,48                         0,48                         4,14                               4,14                               15,00                             OK! 168,84R$                          167,37R$                              107,28R$                             105,82R$                            46,31R$                                46,31R$                                395,58R$                               395,58R$                                -R$                                      -R$                                      1.433,10R$                            OK! -R$                         109,75R$                       42,21R$                           16,88R$                                      -R$                          108,79R$                   41,84R$                        16,74R$                                     -R$                       69,73R$                     26,82R$                            10,73R$                                     -R$                        68,78R$                    26,45R$                          10,58R$                                     -R$                     30,10R$                   11,58R$                   4,63R$                                       -R$                     30,10R$                   11,58R$                   4,63R$                                       -R$                        

21.1.9 Pasta para vedação, tubo com 500g. PÇ                              15,00                                5,28                              61,73 67,01                             1.005,15                                    21,00                         1,77                               1,75                               1,12                              1,11                            0,48                         0,48                         4,14                               4,14                               15,00                             OK! 118,42R$                          117,39R$                              75,25R$                               74,22R$                              32,48R$                                32,48R$                                277,45R$                               277,45R$                                -R$                                      -R$                                      1.005,15R$                            OK! -R$                         76,97R$                         29,61R$                           11,84R$                                      -R$                          76,30R$                     29,35R$                        11,74R$                                     -R$                       48,91R$                     18,81R$                            7,52R$                                       -R$                        48,24R$                    18,55R$                          7,42R$                                       -R$                     21,11R$                   8,12R$                     3,25R$                                       -R$                     21,11R$                   8,12R$                     3,25R$                                       -R$                        

21.1.10 Solda elétrica entre a ferragem das estacas, blocos 
baldrames, vigas e pilares. CJ                                3,00                            203,89                            727,56 931,45                           2.794,35                                    21,00                         0,35                               0,35                               0,22                              0,22                            0,10                         0,10                         0,83                               0,83                               3,00                                OK! 329,21R$                          326,35R$                              209,19R$                             206,33R$                            90,30R$                                90,30R$                                771,33R$                               771,33R$                                -R$                                      -R$                                      2.794,35R$                            OK! -R$                         213,99R$                       82,30R$                           32,92R$                                      -R$                          212,13R$                   81,59R$                        32,64R$                                     -R$                       135,97R$                   52,30R$                            20,92R$                                     -R$                        134,11R$                  51,58R$                          20,63R$                                     -R$                     58,70R$                   22,58R$                   9,03R$                                       -R$                     58,70R$                   22,58R$                   9,03R$                                       -R$                        

21.1.11 Terminal de captação aéreo, base horizontal em alumínio 
7/8”x1/8”x600mm. PÇ                            130,00                              10,57                              22,70 33,27                             4.325,10                                    21,00                         15,32                             15,18                             9,73                              9,60                            4,20                         4,20                         35,88                             35,88                             130,00                           OK! 509,56R$                          505,13R$                              323,78R$                             319,35R$                            139,77R$                              139,77R$                              1.193,87R$                            1.193,87R$                             -R$                                      -R$                                      4.325,10R$                            OK! -R$                         331,21R$                       127,39R$                         50,96R$                                      -R$                          328,33R$                   126,28R$                      50,51R$                                     -R$                       210,46R$                   80,95R$                            32,38R$                                     -R$                        207,58R$                  79,84R$                          31,94R$                                     -R$                     90,85R$                   34,94R$                   13,98R$                                     -R$                     90,85R$                   34,94R$                   13,98R$                                     -R$                        

21.1.12 Barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x3m. PÇ                              40,00                              10,57                              73,01 83,58                             3.343,20                                    21,00                         4,71                               4,67                               2,99                              2,95                            1,29                         1,29                         11,04                             11,04                             40,00                             OK! 393,88R$                          390,45R$                              250,27R$                             246,85R$                            108,04R$                              108,04R$                              922,83R$                               922,83R$                                -R$                                      -R$                                      3.343,20R$                            OK! -R$                         256,02R$                       98,47R$                           39,39R$                                      -R$                          253,79R$                   97,61R$                        39,05R$                                     -R$                       162,68R$                   62,57R$                            25,03R$                                     -R$                        160,45R$                  61,71R$                          24,69R$                                     -R$                     70,23R$                   27,01R$                   10,80R$                                     -R$                     70,23R$                   27,01R$                   10,80R$                                     -R$                        

21.1.13 Verba disponível para eventuais. Conjunto para fixação, 
suportes, emendas, luvas, junções, equipamentos e VB                                1,00                         5.282,65                       15.056,89 20.339,54                      20.339,54                                  21,00                         0,12                               0,12                               0,07                              0,07                            0,03                         0,03                         0,28                               0,28                               1,00                                OK! 2.396,29R$                       2.375,46R$                           1.522,63R$                          1.501,81R$                         657,31R$                              657,31R$                              5.614,37R$                            5.614,37R$                             -R$                                      -R$                                      20.339,54R$                          OK! -R$                         1.557,59R$                    599,07R$                         239,63R$                                    -R$                          1.544,05R$                593,87R$                      237,55R$                                   -R$                       989,71R$                   380,66R$                          152,26R$                                   -R$                        976,18R$                  375,45R$                        150,18R$                                   -R$                     427,25R$                 164,33R$                 65,73R$                                     -R$                     427,25R$                 164,33R$                 65,73R$                                     -R$                        

21.1.14 Verba disponível para eventuais. Conjunto para fixação, 
suportes, emendas, luvas, junções, equipamentos e VB                                1,00                         5.282,65                       15.056,89 20.339,54                      20.339,54                                  21,00                         0,12                               0,12                               0,07                              0,07                            0,03                         0,03                         0,28                               0,28                               1,00                                OK! 2.396,29R$                       2.375,46R$                           1.522,63R$                          1.501,81R$                         657,31R$                              657,31R$                              5.614,37R$                            5.614,37R$                             -R$                                      -R$                                      20.339,54R$                          OK! -R$                         1.557,59R$                    599,07R$                         239,63R$                                    -R$                          1.544,05R$                593,87R$                      237,55R$                                   -R$                       989,71R$                   380,66R$                          152,26R$                                   -R$                        976,18R$                  375,45R$                        150,18R$                                   -R$                     427,25R$                 164,33R$                 65,73R$                                     -R$                     427,25R$                 164,33R$                 65,73R$                                     -R$                        

21.2 EQUIPAMENTOS -                               -                               -                               21,00                         0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0%

21.2.1 Acionador manual endereável, IP-67. PÇ                              32,00                            105,65                            909,75 1.015,40                        32.492,80                                  21,00                         3,77                               3,74                               2,40                              2,36                            1,03                         1,03                         8,83                               8,83                               32,00                             OK! 3.828,12R$                       3.794,84R$                           2.432,44R$                          2.399,17R$                         1.050,06R$                           1.050,06R$                           8.969,06R$                            8.969,06R$                             -R$                                      -R$                                      32.492,80R$                          OK! -R$                         2.488,28R$                    957,03R$                         382,81R$                                    -R$                          2.466,65R$                948,71R$                      379,48R$                                   -R$                       1.581,08R$                608,11R$                          243,24R$                                   -R$                        1.559,46R$               599,79R$                        239,92R$                                   -R$                     682,54R$                 262,51R$                 105,01R$                                   -R$                     682,54R$                 262,51R$                 105,01R$                                   -R$                        

21.2.2 Avisador sonoro e visual endereçável, IP-67. PÇ                              16,00                            105,65                            821,20 926,85                           14.829,60                                  21,00                         1,89                               1,87                               1,20                              1,18                            0,52                         0,52                         4,42                               4,42                               16,00                             OK! 1.747,14R$                       1.731,95R$                           1.110,16R$                          1.094,97R$                         479,24R$                              479,24R$                              4.093,45R$                            4.093,45R$                             -R$                                      -R$                                      14.829,60R$                          OK! -R$                         1.135,64R$                    436,79R$                         174,71R$                                    -R$                          1.125,77R$                432,99R$                      173,20R$                                   -R$                       721,60R$                   277,54R$                          111,02R$                                   -R$                        711,73R$                  273,74R$                        109,50R$                                   -R$                     311,51R$                 119,81R$                 47,92R$                                     -R$                     311,51R$                 119,81R$                 47,92R$                                     -R$                        

21.2.3 Avisador sonoro endereçável, IP-67. PÇ                                2,00                            105,65                            745,74 851,39                           1.702,78                                    21,00                         0,24                               0,23                               0,15                              0,15                            0,06                         0,06                         0,55                               0,55                               2,00                                OK! 200,61R$                          198,87R$                              127,47R$                             125,73R$                            55,03R$                                55,03R$                                470,02R$                               470,02R$                                -R$                                      -R$                                      1.702,78R$                            OK! -R$                         130,40R$                       50,15R$                           20,06R$                                      -R$                          129,26R$                   49,72R$                        19,89R$                                     -R$                       82,86R$                     31,87R$                            12,75R$                                     -R$                        81,72R$                    31,43R$                          12,57R$                                     -R$                     35,77R$                   13,76R$                   5,50R$                                       -R$                     35,77R$                   13,76R$                   5,50R$                                       -R$                        

21.2.4 Central de alarme de incêndio para um laço classe B 
endereçável. Conforme Memorial Descritivo. PÇ                                1,00                       15.847,95                       31.025,22 46.873,17                      46.873,17                                  21,00                         0,12                               0,12                               0,07                              0,07                            0,03                         0,03                         0,28                               0,28                               1,00                                OK! 5.522,34R$                       5.474,33R$                           3.508,96R$                          3.460,97R$                         1.514,78R$                           1.514,78R$                           12.938,50R$                          12.938,50R$                           -R$                                      -R$                                      46.873,17R$                          OK! -R$                         3.589,52R$                    1.380,58R$                      552,23R$                                    -R$                          3.558,32R$                1.368,58R$                   547,43R$                                   -R$                       2.280,83R$                877,24R$                          350,90R$                                   -R$                        2.249,63R$               865,24R$                        346,10R$                                   -R$                     984,61R$                 378,70R$                 151,48R$                                   -R$                     984,61R$                 378,70R$                 151,48R$                                   -R$                        

21.2.5 Detector Termovelocimétrico e Temperatura fixa (57ºC), 
c/ módulo endereçável e base. PÇ                                6,00                            105,65                            340,80 446,45                           2.678,70                                    21,00                         0,71                               0,70                               0,45                              0,44                            0,19                         0,19                         1,66                               1,66                               6,00                                OK! 315,59R$                          312,85R$                              200,53R$                             197,79R$                            86,57R$                                86,57R$                                739,41R$                               739,41R$                                -R$                                      -R$                                      2.678,70R$                            OK! -R$                         205,13R$                       78,90R$                           31,56R$                                      -R$                          203,35R$                   78,21R$                        31,28R$                                     -R$                       130,34R$                   50,13R$                            20,05R$                                     -R$                        128,56R$                  49,45R$                          19,78R$                                     -R$                     56,27R$                   21,64R$                   8,66R$                                       -R$                     56,27R$                   21,64R$                   8,66R$                                       -R$                        

21.3 CABEAMENTO -                               -                               -                               21,00                         0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0%

21.3.1 Cabo multipolar 300V em cobre eletrolítico, têmpera 
mole, nu, encordoamento classe 2, isolação em PVC/E M                         2.000,00                              15,85                                5,10 20,95                             41.900,00                                  21,00                         235,63                           233,58                           149,72                          147,67                        64,63                       64,63                       552,06                           552,06                           2.000,00                        OK! 4.936,43R$                       4.893,51R$                           3.136,67R$                          3.093,77R$                         1.354,07R$                           1.354,07R$                           11.565,74R$                          11.565,74R$                           -R$                                      -R$                                      41.900,00R$                          OK! -R$                         3.208,68R$                    1.234,11R$                      493,64R$                                    -R$                          3.180,78R$                1.223,38R$                   489,35R$                                   -R$                       2.038,83R$                784,17R$                          313,67R$                                   -R$                        2.010,95R$               773,44R$                        309,38R$                                   -R$                     880,14R$                 338,52R$                 135,41R$                                   -R$                     880,14R$                 338,52R$                 135,41R$                                   -R$                        

21.3.2 Cabo multipolar 300V em cobre eletrolítico, têmpera 
mole, nu, encordoamento classe 2, isolação em PVC/E M                         1.250,00                              15,85                                7,49 23,34                             29.175,00                                  21,00                         147,27                           145,99                           93,58                            92,30                          40,40                       40,40                       345,04                           345,04                           1.250,00                        OK! 3.437,24R$                       3.407,36R$                           2.184,06R$                          2.154,19R$                         942,84R$                              942,84R$                              8.053,24R$                            8.053,24R$                             -R$                                      -R$                                      29.175,00R$                          OK! -R$                         2.234,20R$                    859,31R$                         343,72R$                                    -R$                          2.214,78R$                851,84R$                      340,74R$                                   -R$                       1.419,64R$                546,02R$                          218,41R$                                   -R$                        1.400,23R$               538,55R$                        215,42R$                                   -R$                     612,84R$                 235,71R$                 94,28R$                                     -R$                     612,84R$                 235,71R$                 94,28R$                                     -R$                        

21.3.3 Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, 
encordoamento classe 5. Isolação em composto M                            110,00                              26,41                              16,18 42,59                             4.684,90                                    21,00                         12,96                             12,85                             8,23                              8,12                            3,55                         3,55                         30,36                             30,36                             110,00                           OK! 551,95R$                          547,15R$                              350,72R$                             345,92R$                            151,40R$                              151,40R$                              1.293,18R$                            1.293,18R$                             -R$                                      -R$                                      4.684,90R$                            OK! -R$                         358,77R$                       137,99R$                         55,19R$                                      -R$                          355,65R$                   136,79R$                      54,72R$                                     -R$                       227,96R$                   87,68R$                            35,07R$                                     -R$                        224,85R$                  86,48R$                          34,59R$                                     -R$                     98,41R$                   37,85R$                   15,14R$                                     -R$                     98,41R$                   37,85R$                   15,14R$                                     -R$                        
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21.3.4 Cabo unipolar 0,6/1kV, fios de cobre nu, têmpera mole, 
encordoamento classe 5. Isolação em composto M                              40,00                              26,41                              22,01 48,42                             1.936,80                                    21,00                         4,71                               4,67                               2,99                              2,95                            1,29                         1,29                         11,04                             11,04                             40,00                             OK! 228,18R$                          226,20R$                              144,99R$                             143,01R$                            62,59R$                                62,59R$                                534,62R$                               534,62R$                                -R$                                      -R$                                      1.936,80R$                            OK! -R$                         148,32R$                       57,05R$                           22,82R$                                      -R$                          147,03R$                   56,55R$                        22,62R$                                     -R$                       94,24R$                     36,25R$                            14,50R$                                     -R$                        92,95R$                    35,75R$                          14,30R$                                     -R$                     40,68R$                   15,65R$                   6,26R$                                       -R$                     40,68R$                   15,65R$                   6,26R$                                       -R$                        

21.4 TESTE -                               -                               -                               21,00                         0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0%

21.4.1 Comissionamento incluindo neste, Teste, treinamento e 
entrega de documentação e manuais. Toda operação VB                                1,00                       14.108,47                                    -   14.108,47                      14.108,47                                  21,00                         0,12                               0,12                               0,07                              0,07                            0,03                         0,03                         0,28                               0,28                               1,00                                OK! 1.662,18R$                       1.647,73R$                           1.056,17R$                          1.041,73R$                         455,94R$                              455,94R$                              3.894,39R$                            3.894,39R$                             -R$                                      -R$                                      14.108,47R$                          OK! -R$                         -R$                             -R$                              1.662,18R$                                 -R$                          -R$                         -R$                            1.647,73R$                                -R$                       -R$                        -R$                                1.056,17R$                                -R$                        -R$                       -R$                              1.041,73R$                                -R$                     -R$                      -R$                      455,94R$                                   -R$                     -R$                      -R$                      455,94R$                                   -R$                        

21.4.2 Medição sistema de aterramento do SPDA, com 
fornecimento de laudo e relatório de medição. VB                                1,00                       30.736,92                                    -   30.736,92                      30.736,92                                  21,00                         0,12                               0,12                               0,07                              0,07                            0,03                         0,03                         0,28                               0,28                               1,00                                OK! 3.621,25R$                       3.589,77R$                           2.300,99R$                          2.269,52R$                         993,31R$                              993,31R$                              8.484,38R$                            8.484,38R$                             -R$                                      -R$                                      30.736,92R$                          OK! -R$                         -R$                             -R$                              3.621,25R$                                 -R$                          -R$                         -R$                            3.589,77R$                                -R$                       -R$                        -R$                                2.300,99R$                                -R$                        -R$                       -R$                              2.269,52R$                                -R$                     -R$                      -R$                      993,31R$                                   -R$                     -R$                      -R$                      993,31R$                                   -R$                        

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  MÃO DE OBRA (R$) MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS (R$) UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$) TC 01 TC 02 TC 03 TC 04 TC 05 TC 06 TC 07 TC 08 SL 01 SL 02 TOTAL TC

22 INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO -                               -                               -                               Distribuição 2.963.240,00             2.937.480,00             1.882.880,00             1.857.130,00           812.820,00           812.820,00           6.942.690,00             6.942.690,00             25.151.750,00             0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0%

22.1 INFRAESTRUTURA -                               -                               -                               

22.1.1 Condulete liga de alumínio para eletroduto de Ø2" PÇ                            100,00 15,85                             46,27                             62,12                             6.212,00                                    22,00                         11,78                             11,68                             7,49                              7,38                            3,23                         3,23                         27,60                             27,60                             100,00                           OK! 731,86R$                          725,50R$                              465,04R$                             458,68R$                            200,75R$                              200,75R$                              1.714,71R$                            1.714,71R$                             -R$                                      -R$                                      6.212,00R$                            OK! -R$                         475,71R$                       182,97R$                         73,19R$                                      -R$                          471,58R$                   181,38R$                      72,55R$                                     -R$                       302,27R$                   116,26R$                          46,50R$                                     -R$                        298,14R$                  114,67R$                        45,87R$                                     -R$                     130,49R$                 50,19R$                   20,08R$                                     -R$                     130,49R$                 50,19R$                   20,08R$                                     -R$                        

22.1.2 Eletroduto em aço galvanizado a fogo, pesado, rosca BSP 
conforme NBR 5598.   Ø2"x3000mm. PÇ                            123,00 39,62                             85,62                             125,24                           15.404,52                                  22,00                         14,49                             14,37                             9,21                              9,08                            3,97                         3,97                         33,95                             33,95                             123,00                           OK! 1.814,88R$                       1.799,10R$                           1.153,19R$                          1.137,42R$                         497,82R$                              497,82R$                              4.252,14R$                            4.252,14R$                             -R$                                      -R$                                      15.404,52R$                          OK! -R$                         1.179,67R$                    453,72R$                         181,49R$                                    -R$                          1.169,41R$                449,77R$                      179,91R$                                   -R$                       749,58R$                   288,30R$                          115,32R$                                   -R$                        739,33R$                  284,36R$                        113,74R$                                   -R$                     323,58R$                 124,46R$                 49,78R$                                     -R$                     323,58R$                 124,46R$                 49,78R$                                     -R$                        

22.1.3 Luva GF para eletroduto  Ø2" rosca BSP conforme NBR 
5598. PÇ                            123,00 15,85                             23,82                             39,67                             4.879,41                                    22,00                         14,49                             14,37                             9,21                              9,08                            3,97                         3,97                         33,95                             33,95                             123,00                           OK! 574,87R$                          569,87R$                              365,28R$                             360,28R$                            157,69R$                              157,69R$                              1.346,87R$                            1.346,87R$                             -R$                                      -R$                                      4.879,41R$                            OK! -R$                         373,66R$                       143,72R$                         57,49R$                                      -R$                          370,41R$                   142,47R$                      56,99R$                                     -R$                       237,43R$                   91,32R$                            36,53R$                                     -R$                        234,18R$                  90,07R$                          36,03R$                                     -R$                     102,50R$                 39,42R$                   15,77R$                                     -R$                     102,50R$                 39,42R$                   15,77R$                                     -R$                        

22.1.4 Verba disponível para eventuais. Conjunto para fixação, 
suportes, emendas, luvas, junções, equipamentos e VB                                1,00 5.282,65                        10.249,39                      15.532,04                      15.532,04                                  22,00                         0,12                               0,12                               0,07                              0,07                            0,03                         0,03                         0,28                               0,28                               1,00                                OK! 1.829,90R$                       1.813,99R$                           1.162,74R$                          1.146,84R$                         501,94R$                              501,94R$                              4.287,34R$                            4.287,34R$                             -R$                                      -R$                                      15.532,04R$                          OK! -R$                         1.189,43R$                    457,47R$                         182,99R$                                    -R$                          1.179,09R$                453,50R$                      181,40R$                                   -R$                       755,78R$                   290,69R$                          116,27R$                                   -R$                        745,45R$                  286,71R$                        114,68R$                                   -R$                     326,26R$                 125,49R$                 50,19R$                                     -R$                     326,26R$                 125,49R$                 50,19R$                                     -R$                        

22.2 EQUIPAMENTO -                               -                               -                               22,00                         

22.2.1 Painel elétrico para automação +QG1 conforme projeto 
de automação. CJ                                1,00 39.619,89                      725.486,75                    765.106,64                    765.106,64                                22,00                         0,12                               0,12                               0,07                              0,07                            0,03                         0,03                         0,28                               0,28                               1,00                                OK! 90.140,63R$                     89.357,02R$                         57.276,49R$                        56.493,19R$                       24.725,67R$                         24.725,67R$                         211.193,98R$                        211.193,98R$                         -R$                                      -R$                                      765.106,64R$                        OK! -R$                         58.591,41R$                  22.535,16R$                    9.014,06R$                                 -R$                          58.082,06R$              22.339,26R$                 8.935,70R$                                -R$                       37.229,72R$              14.319,12R$                     5.727,65R$                                -R$                        36.720,57R$             14.123,30R$                   5.649,32R$                                -R$                     16.071,69R$            6.181,42R$              2.472,57R$                                -R$                     16.071,69R$            6.181,42R$              2.472,57R$                                -R$                        

22.2.2 Painel elétrico para automação +QG2 conforme projeto 
de automação. CJ                                1,00 40.148,15                      10.249,39                      50.397,54                      50.397,54                                  22,00                         0,12                               0,12                               0,07                              0,07                            0,03                         0,03                         0,28                               0,28                               1,00                                OK! 5.937,56R$                       5.885,94R$                           3.772,80R$                          3.721,20R$                         1.628,68R$                           1.628,68R$                           13.911,34R$                          13.911,34R$                           -R$                                      -R$                                      50.397,54R$                          OK! -R$                         3.859,41R$                    1.484,39R$                      593,76R$                                    -R$                          3.825,86R$                1.471,49R$                   588,59R$                                   -R$                       2.452,32R$                943,20R$                          377,28R$                                   -R$                        2.418,78R$               930,30R$                        372,12R$                                   -R$                     1.058,64R$              407,17R$                 162,87R$                                   -R$                     1.058,64R$              407,17R$                 162,87R$                                   -R$                        

22.2.3 Painel elétrico para estação remota BX1 conforme 
projeto de automação CJ                                1,00 11.621,83                      78.179,10                      89.800,93                      89.800,93                                  22,00                         0,12                               0,12                               0,07                              0,07                            0,03                         0,03                         0,28                               0,28                               1,00                                OK! 10.579,85R$                     10.487,88R$                         6.722,57R$                          6.630,63R$                         2.902,06R$                           2.902,06R$                           24.787,94R$                          24.787,94R$                           -R$                                      -R$                                      89.800,93R$                          OK! -R$                         6.876,90R$                    2.644,96R$                      1.057,98R$                                 -R$                          6.817,12R$                2.621,97R$                   1.048,79R$                                -R$                       4.369,67R$                1.680,64R$                       672,26R$                                   -R$                        4.309,91R$               1.657,66R$                     663,06R$                                   -R$                     1.886,34R$              725,52R$                 290,21R$                                   -R$                     1.886,34R$              725,52R$                 290,21R$                                   -R$                        

22.2.4 Painel elétrico para estação remota BX2 conforme 
projeto de automação CJ                                1,00 5.282,65                        18.672,07                      23.954,72                      23.954,72                                  22,00                         0,12                               0,12                               0,07                              0,07                            0,03                         0,03                         0,28                               0,28                               1,00                                OK! 2.822,21R$                       2.797,68R$                           1.793,27R$                          1.768,74R$                         774,14R$                              774,14R$                              6.612,27R$                            6.612,27R$                             -R$                                      -R$                                      23.954,72R$                          OK! -R$                         1.834,44R$                    705,55R$                         282,22R$                                    -R$                          1.818,49R$                699,42R$                      279,77R$                                   -R$                       1.165,63R$                448,32R$                          179,33R$                                   -R$                        1.149,68R$               442,19R$                        176,87R$                                   -R$                     503,19R$                 193,53R$                 77,41R$                                     -R$                     503,19R$                 193,53R$                 77,41R$                                     -R$                        

22.2.5 Painel elétrico para estação remota BX3 conforme 
projeto de automação CJ                                1,00 18.489,28                      107.558,81                    126.048,09                    126.048,09                                22,00                         0,12                               0,12                               0,07                              0,07                            0,03                         0,03                         0,28                               0,28                               1,00                                OK! 14.850,29R$                     14.721,19R$                         9.436,06R$                          9.307,01R$                         4.073,45R$                           4.073,45R$                           34.793,32R$                          34.793,32R$                           -R$                                      -R$                                      126.048,09R$                        OK! -R$                         9.652,69R$                    3.712,57R$                      1.485,03R$                                 -R$                          9.568,77R$                3.680,30R$                   1.472,12R$                                -R$                       6.133,44R$                2.359,02R$                       943,61R$                                   -R$                        6.049,56R$               2.326,75R$                     930,70R$                                   -R$                     2.647,74R$              1.018,36R$              407,35R$                                   -R$                     2.647,74R$              1.018,36R$              407,35R$                                   -R$                        

22.2.6 Painel elétrico para estação remota BX4 conforme 
projeto de automação CJ                                1,00 18.489,28                      85.206,32                      103.695,60                    103.695,60                                22,00                         0,12                               0,12                               0,07                              0,07                            0,03                         0,03                         0,28                               0,28                               1,00                                OK! 12.216,84R$                     12.110,64R$                         7.762,74R$                          7.656,57R$                         3.351,09R$                           3.351,09R$                           28.623,31R$                          28.623,31R$                           -R$                                      -R$                                      103.695,60R$                        OK! -R$                         7.940,95R$                    3.054,21R$                      1.221,68R$                                 -R$                          7.871,92R$                3.027,66R$                   1.211,06R$                                -R$                       5.045,78R$                1.940,68R$                       776,27R$                                   -R$                        4.976,77R$               1.914,14R$                     765,66R$                                   -R$                     2.178,21R$              837,77R$                 335,11R$                                   -R$                     2.178,21R$              837,77R$                 335,11R$                                   -R$                        

22.2.7 Painel elétrico para estação remota BX5 conforme 
projeto de automação CJ                                1,00 8.452,24                        20.163,68                      28.615,92                      28.615,92                                  22,00                         0,12                               0,12                               0,07                              0,07                            0,03                         0,03                         0,28                               0,28                               1,00                                OK! 3.371,37R$                       3.342,06R$                           2.142,21R$                          2.112,91R$                         924,77R$                              924,77R$                              7.898,91R$                            7.898,91R$                             -R$                                      -R$                                      28.615,92R$                          OK! -R$                         2.191,39R$                    842,84R$                         337,14R$                                    -R$                          2.172,34R$                835,52R$                      334,21R$                                   -R$                       1.392,44R$                535,55R$                          214,22R$                                   -R$                        1.373,39R$               528,23R$                        211,29R$                                   -R$                     601,10R$                 231,19R$                 92,48R$                                     -R$                     601,10R$                 231,19R$                 92,48R$                                     -R$                        

22.2.8 Painel elétrico para estação remota BX6 conforme 
projeto de automação CJ                                1,00 13.734,89                      49.142,59                      62.877,48                      62.877,48                                  22,00                         0,12                               0,12                               0,07                              0,07                            0,03                         0,03                         0,28                               0,28                               1,00                                OK! 7.407,88R$                       7.343,48R$                           4.707,06R$                          4.642,69R$                         2.031,99R$                           2.031,99R$                           17.356,20R$                          17.356,20R$                           -R$                                      -R$                                      62.877,48R$                          OK! -R$                         4.815,12R$                    1.851,97R$                      740,79R$                                    -R$                          4.773,26R$                1.835,87R$                   734,35R$                                   -R$                       3.059,59R$                1.176,76R$                       470,71R$                                   -R$                        3.017,75R$               1.160,67R$                     464,27R$                                   -R$                     1.320,79R$              508,00R$                 203,20R$                                   -R$                     1.320,79R$              508,00R$                 203,20R$                                   -R$                        

22.2.9 Verba disponível para desenvolvimento do sistema 
supervisório, conforme projeto de automação. VB                                1,00 157.557,43                    -                                157.557,43                    157.557,43                                22,00                         0,12                               0,12                               0,07                              0,07                            0,03                         0,03                         0,28                               0,28                               1,00                                OK! 18.562,54R$                     18.401,18R$                         11.794,87R$                        11.633,57R$                       5.091,73R$                           5.091,73R$                           43.490,91R$                          43.490,91R$                           -R$                                      -R$                                      157.557,43R$                        OK! -R$                         12.065,65R$                  4.640,64R$                      1.856,25R$                                 -R$                          11.960,76R$              4.600,29R$                   1.840,12R$                                -R$                       7.666,67R$                2.948,72R$                       1.179,49R$                                -R$                        7.561,82R$               2.908,39R$                     1.163,36R$                                -R$                     3.309,62R$              1.272,93R$              509,17R$                                   -R$                     3.309,62R$              1.272,93R$              509,17R$                                   -R$                        

22.3 CABEAMENTO -                               -                               -                               22,00                         

22.3.1 Cabo de cobre multiplexado de sinal blindado com 
trança, bitola mínima 3x1,00mm² e isolação 350V com M                         1.800,00 26,41                             45,34                             71,75                             129.150,00                                22,00                         212,07                           210,22                           134,75                          132,91                        58,17                       58,17                       496,86                           496,86                           1.800,00                        OK! 15.215,74R$                     15.083,47R$                         9.668,27R$                          9.536,05R$                         4.173,69R$                           4.173,69R$                           35.649,54R$                          35.649,54R$                           -R$                                      -R$                                      129.150,00R$                        OK! -R$                         9.890,23R$                    3.803,93R$                      1.521,57R$                                 -R$                          9.804,25R$                3.770,87R$                   1.508,35R$                                -R$                       6.284,38R$                2.417,07R$                       966,83R$                                   -R$                        6.198,43R$               2.384,01R$                     953,60R$                                   -R$                     2.712,90R$              1.043,42R$              417,37R$                                   -R$                     2.712,90R$              1.043,42R$              417,37R$                                   -R$                        

22.3.2 Cabo de cobre multiplexado de sinal blindado com 
trança, bitola mínima 3x2,50mm² e isolação 350V com M                            160,00 39,62                             12,30                             51,92                             8.307,20                                    22,00                         18,85                             18,69                             11,98                            11,81                          5,17                         5,17                         44,17                             44,17                             160,00                           OK! 978,71R$                          970,20R$                              621,88R$                             613,38R$                            268,46R$                              268,46R$                              2.293,05R$                            2.293,05R$                             -R$                                      -R$                                      8.307,20R$                            OK! -R$                         636,16R$                       244,68R$                         97,87R$                                      -R$                          630,63R$                   242,55R$                      97,02R$                                     -R$                       404,22R$                   155,47R$                          62,19R$                                     -R$                        398,70R$                  153,34R$                        61,34R$                                     -R$                     174,50R$                 67,12R$                   26,85R$                                     -R$                     174,50R$                 67,12R$                   26,85R$                                     -R$                        

22.3.3 Cabo de cobre multiplexado de sinal blindado com 
trança, bitola mínima 4x1,00mm² e isolação 350V com M                            560,00 39,62                             6,28                               45,90                             25.704,00                                  22,00                         65,98                             65,40                             41,92                            41,35                          18,10                       18,10                       154,58                           154,58                           560,00                           OK! 3.028,30R$                       3.001,98R$                           1.924,22R$                          1.897,91R$                         830,67R$                              830,67R$                              7.095,13R$                            7.095,13R$                             -R$                                      -R$                                      25.704,00R$                          OK! -R$                         1.968,40R$                    757,08R$                         302,83R$                                    -R$                          1.951,29R$                750,49R$                      300,20R$                                   -R$                       1.250,74R$                481,06R$                          192,42R$                                   -R$                        1.233,64R$               474,48R$                        189,79R$                                   -R$                     539,93R$                 207,67R$                 83,07R$                                     -R$                     539,93R$                 207,67R$                 83,07R$                                     -R$                        

22.3.4 Cabo de cobre multiplexado encordoamento classe 5, 
isolação extrudada com baixa emissão de fumaça, tensão M                            160,00 39,62                             2,94                               42,56                             6.809,60                                    22,00                         18,85                             18,69                             11,98                            11,81                          5,17                         5,17                         44,17                             44,17                             160,00                           OK! 802,27R$                          795,30R$                              509,77R$                             502,80R$                            220,06R$                              220,06R$                              1.879,67R$                            1.879,67R$                             -R$                                      -R$                                      6.809,60R$                            OK! -R$                         521,48R$                       200,57R$                         80,23R$                                      -R$                          516,94R$                   198,82R$                      79,53R$                                     -R$                       331,35R$                   127,44R$                          50,98R$                                     -R$                        326,82R$                  125,70R$                        50,28R$                                     -R$                     143,04R$                 55,02R$                   22,01R$                                     -R$                     143,04R$                 55,02R$                   22,01R$                                     -R$                        

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  MÃO DE OBRA (R$) MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS (R$) UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$) TC 01 TC 02 TC 03 TC 04 TC 05 TC 06 TC 07 TC 08 SL 01 SL 02 TOTAL

23 EQUIPAMENTOS MECÂNICOS -                               -                               -                               

23.1 Balança de Fluxo -                               -                               -                               23,00                         1.882.880,00             1.857.130,00           3.740.010,00                40% 25% 25% 10% 40% 25% 25% 10% 40% 25% 25% 10% 40% 25% 25% 10% 40% 25% 25% 10% 40% 25% 25% 10% 40%

23.1.1 Balança de fluxo para 2500 t/h de produtos 
granulados/secos de μ = 75 kg/hl pç                                2,00 -                                887.500,00                    887.500,00                    1.775.000,00                             23,00                         1,00                              1,00                            2,00                                OK! -R$                                -R$                                   887.500,00R$                      887.500,00R$                     -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      1.775.000,00R$                    OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        355.000,00R$           221.875,00R$            221.875,00R$                   88.750,00R$                              355.000,00R$            221.875,00R$           221.875,00R$                 88.750,00R$                              -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

23.1.2 Montagem e supervisão vb                                2,00 -                                76.800,00                      76.800,00                      153.600,00                                23,00                         1,00                              1,00                            2,00                                OK! -R$                                -R$                                   76.800,00R$                        76.800,00R$                       -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      153.600,00R$                        OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        76.800,00R$                     -R$                                        -R$                        -R$                       76.800,00R$                   -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

23.1.3 Start up e comissionamento vb                                2,00 -                                11.000,00                      11.000,00                      22.000,00                                  23,00                         1,00                              1,00                            2,00                                OK! -R$                                -R$                                   11.000,00R$                        11.000,00R$                       -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      22.000,00R$                          OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                11.000,00R$                              -R$                        -R$                       -R$                              11.000,00R$                              -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

23.1.4 Dispositivo de içamento de pesos padrão semi - 
automático vb                                2,00 -                                84.500,00                      84.500,00                      169.000,00                                23,00                         1,00                              1,00                            2,00                                OK! -R$                                -R$                                   84.500,00R$                        84.500,00R$                       -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      169.000,00R$                        OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       54.925,00R$              21.125,00R$                     8.450,00R$                                -R$                        54.925,00R$             21.125,00R$                   8.450,00R$                                -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

23.1.5 Pesos padrão, sendo quatro unidades de 2500kg vb                                2,00 -                                215.000,00                    215.000,00                    430.000,00                                23,00                         1,00                              1,00                            2,00                                OK! -R$                                -R$                                   215.000,00R$                      215.000,00R$                     -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      430.000,00R$                        OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       139.750,00R$            53.750,00R$                     21.500,00R$                              -R$                        139.750,00R$           53.750,00R$                   21.500,00R$                              -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

23.2 Correias Transportadoras -                               -                               -                               23,00                         Distribuição 2.963.240,00             2.937.480,00             1.882.880,00             1.857.130,00           812.820,00           812.820,00           6.942.690,00             6.942.690,00             25.151.750,00             40% 25% 25% 10% 40% 25% 25% 10% 40% 25% 25% 10% 40% 25% 25% 10% 40% 25% 25% 10% 40% 25% 25% 10% 40%

23.2.1 TC-01 - Correia Transportadora 2000 t/h - Comprimento 
35,50m + 110,00m i=8° - Total 145,50m pç                                1,00 -                                2.963.240,00                 2.963.240,00                 2.963.240,00                         23,00                         4,04% 1,00                               1,00                                OK! 2.963.240,00R$                -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      2.963.240,00R$                    OK! 1.185.296,00R$         740.810,00R$                740.810,00R$                  296.324,00R$                             -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

23.2.2 TC-02 - Correia Transportadora 2000 t/h - Comprimento 
35,50m + 107,00m i=8° - Total 142,50m pç                                1,00 -                                2.937.480,00                 2.937.480,00                 2.937.480,00                         23,00                         4,01% 1,00                               1,00                                OK! -R$                                2.937.480,00R$                    -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      2.937.480,00R$                    OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          1.174.992,00R$          734.370,00R$            734.370,00R$               293.748,00R$                            -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

23.2.3 TC-03 - Correia Transportadora 2000 t/h - Comprimento 
79,00m i=10° pç                                1,00 -                                1.882.880,00                 1.882.880,00                 1.882.880,00                         23,00                         2,57% 1,00                              1,00                                OK! -R$                                -R$                                   1.882.880,00R$                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      1.882.880,00R$                    OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        753.152,00R$           470.720,00R$            470.720,00R$                   188.288,00R$                            -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

23.2.4 TC-04 - Correia Transportadora 2000 t/h - Comprimento 
76,00m i=10° pç                                1,00 -                                1.857.130,00                 1.857.130,00                 1.857.130,00                         23,00                         2,53% 1,00                            1,00                                OK! -R$                                -R$                                   -R$                                   1.857.130,00R$                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      1.857.130,00R$                    OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        742.852,00R$            464.282,50R$           464.282,50R$                 185.713,00R$                            -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

23.2.5 TC-05 - Correia Transportadora 2000 t/h - Comprimento 
19,50m pç                                1,00 -                                812.820,00                    812.820,00                    812.820,00                             23,00                         1,11% 1,00                         1,00                                OK! -R$                                -R$                                   -R$                                   -R$                                  812.820,00R$                       -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      812.820,00R$                        OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        325.128,00R$        203.205,00R$          203.205,00R$          81.282,00R$                              -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

23.2.6 TC-06 - Correia Transportadora 2000 t/h - Comprimento 
19,50m pç                                1,00 -                                812.820,00                    812.820,00                    812.820,00                             23,00                         1,11% 1,00                         1,00                                OK! -R$                                -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   812.820,00R$                       -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      812.820,00R$                        OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        325.128,00R$        203.205,00R$          203.205,00R$          81.282,00R$                              -R$                        

23.2.7 TC-07 - Correia Transportadora 2000 t/h - Comprimento 
253,00m - Com Tripper pç                                1,00 -                                6.942.690,00                 6.942.690,00                 6.942.690,00                         23,00                         9,47% 1,00                               1,00                                OK! -R$                                -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   6.942.690,00R$                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      6.942.690,00R$                    OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        2.777.076,00R$         

23.2.8 TC-08 - Correia Transportadora 2000 t/h - Comprimento 
253,00m - Com Tripper pç                                1,00 -                                6.942.690,00                 6.942.690,00                 6.942.690,00                         23,00                         9,47% 1,00                               1,00                                OK! -R$                                -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     6.942.690,00R$                      -R$                                      -R$                                      6.942.690,00R$                    OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

23.3 Carregadores de navios -                               -                               -                               23,00                         Distribuição 24.065.800,00              24.065.800,00              48.131.600,00             40% 25% 25% 10% 40% 25% 25% 10% 40% 25% 25% 10% 40% 25% 25% 10% 40% 25% 25% 10% 40% 25% 25% 10% 40%

23.3.1 SPL-01 - Shiploader 2000 t/h - Lança Giratória (02 
movimentos) pç                                1,00 -                                24.065.800,00               24.065.800,00               24.065.800,00                       23,00                         32,84% 1,00                                  1,00                                OK! -R$                                -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      24.065.800,00R$                    -R$                                      24.065.800,00R$                  OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

23.3.2 SPL-02 - Shiploader 2000 t/h - Lança Giratória (02 
movimentos) pç                                1,00 -                                24.065.800,00               24.065.800,00               24.065.800,00                       23,00                         32,84% 1,00                                  1,00                                OK! -R$                                -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      24.065.800,00R$                    24.065.800,00R$                  OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

23.4 Sistema de Aspiração de Pó -                               -                               -                               23,00                         Distribuição 2.963.240,00             2.937.480,00             1.882.880,00             1.857.130,00           812.820,00           812.820,00           6.942.690,00             6.942.690,00             25.151.750,00             0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0%

23.4.1 Sistema de aspiração de pó FC-01 pç                                1,00 -                                24.550,00                      24.550,00                      24.550,00                                  23,00                         1,00                               1,00                                OK! 24.550,00R$                     -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      24.550,00R$                          OK! -R$                         15.957,50R$                  6.137,50R$                      2.455,00R$                                 -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

23.4.2 Sistema de aspiração de pó FC-02 pç                                1,00 -                                24.550,00                      24.550,00                      24.550,00                                  23,00                         1,00                               1,00                                OK! -R$                                24.550,00R$                         -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      24.550,00R$                          OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          15.957,50R$              6.137,50R$                   2.455,00R$                                -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

23.4.3 Sistema de aspiração de pó FC-03 pç                                1,00 -                                95.440,00                      95.440,00                      95.440,00                                  23,00                         1,00                              1,00                                OK! -R$                                -R$                                   95.440,00R$                        -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      95.440,00R$                          OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       62.036,00R$              23.860,00R$                     9.544,00R$                                -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

23.4.4 Sistema de aspiração de pó FC-04 pç                                1,00 -                                95.440,00                      95.440,00                      95.440,00                                  23,00                         1,00                            1,00                                OK! -R$                                -R$                                   -R$                                   95.440,00R$                       -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      95.440,00R$                          OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        62.036,00R$             23.860,00R$                   9.544,00R$                                -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

23.4.5 Sistema de aspiração de pó FC-05 pç                                1,00 -                                95.440,00                      95.440,00                      95.440,00                                  23,00                         1,00                         1,00                                OK! -R$                                -R$                                   -R$                                   -R$                                  95.440,00R$                         -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      95.440,00R$                          OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     62.036,00R$            23.860,00R$            9.544,00R$                                -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

23.4.6 Sistema de aspiração de pó FC-06 pç                                1,00 -                                95.440,00                      95.440,00                      95.440,00                                  23,00                         1,00                         1,00                                OK! -R$                                -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   95.440,00R$                         -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      95.440,00R$                          OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     62.036,00R$            23.860,00R$            9.544,00R$                                -R$                        

23.4.7 Sistema de aspiração de pó FC-07 pç                                1,00 -                                71.790,00                      71.790,00                      71.790,00                                  23,00                         1,00                               1,00                                OK! -R$                                -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   71.790,00R$                          -R$                                      -R$                                      -R$                                      71.790,00R$                          OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

23.4.8 Sistema de aspiração de pó FC-08 pç                                1,00 -                                71.790,00                      71.790,00                      71.790,00                                  23,00                         1,00                               1,00                                OK! -R$                                -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     71.790,00R$                           -R$                                      -R$                                      71.790,00R$                          OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

23.5 Acessórios -                               -                               -                               23,00                         Distribuição 2.963.240,00             2.937.480,00             1.882.880,00             812.820,00           6.942.690,00             24.065.800,00              24.065.800,00              63.670.710,00             0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0%

23.5.1 SM-01 - Separador Magnético 2000 t/h pç                                1,00 -                                150.000,00                    150.000,00                    150.000,00                                23,00                         1,00                               1,00                                OK! 150.000,00R$                   -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      150.000,00R$                        OK! -R$                         97.500,00R$                  37.500,00R$                    15.000,00R$                               -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

23.5.2 SM-02 - Separador Magnético 2000 t/h pç                                1,00 -                                150.000,00                    150.000,00                    150.000,00                                23,00                         1,00                               1,00                                OK! -R$                                150.000,00R$                       -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      150.000,00R$                        OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          97.500,00R$              37.500,00R$                 15.000,00R$                              -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

23.5.3 Talha de Corrente Elétrica Cap. 2000kg pç                                4,00 -                                27.580,00                      27.580,00                      110.320,00                                23,00                         1,00                               1,00                              1,00                         1,00                               4,00                                OK! 27.580,00R$                     -R$                                   27.580,00R$                        -R$                                  27.580,00R$                         -R$                                   27.580,00R$                          -R$                                      -R$                                      -R$                                      110.320,00R$                        OK! -R$                         17.927,00R$                  6.895,00R$                      2.758,00R$                                 -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       17.927,00R$              6.895,00R$                       2.758,00R$                                -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     17.927,00R$            6.895,00R$              2.758,00R$                                -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

23.5.4 Batentes compatíveis com os shiploaders a serem 
definidos pelo fabricante do equipamento. pç                                4,00 -                                5.000,00                        5.000,00                        20.000,00                                  23,00                         2,00                                  2,00                                  4,00                                OK! -R$                                -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      10.000,00R$                           10.000,00R$                           20.000,00R$                          OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

23.5.5 Insertos metálicos destinados ao ponto de ancoragem 
dos shiploaders, a serem definidos pelo fabricante do pç                                8,00 -                                6.500,00                        6.500,00                        52.000,00                                  23,00                         4,00                                  4,00                                  8,00                                OK! -R$                                -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      26.000,00R$                           26.000,00R$                           52.000,00R$                          OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  MÃO DE OBRA (R$) MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS (R$) UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$) TC 01 TC 02 TC 03 TC 04 TC 05 TC 06 TC 07 TC 08 SL 01 SL 02 TOTAL TC

25 REDE DE AR COMPRIMIDO -                               -                               -                               Distribuição 2.937.480,00             2.937.480,00                

25.1 Tubos -                               -                               -                               0% 0% 90% 10% 0% 0% 90% 10% 0% 0% 90% 10% 0% 0% 90% 10% 0% 0% 90% 10% 0% 0% 90% 10% 0%

25.1.1 Tubo AÇO CARBONO GALVANIZADO com costura, pontas 
roscadas BSP, conforme DIN 2440 - 3" m                              48,00                              97,38                              64,92 162,30                           7.790,40                                    25,00                         48,00                             48,00                             OK! -R$                                7.790,40R$                           -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      7.790,40R$                            OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         7.011,36R$                   779,04R$                                   -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.1.2 Tubo AÇO CARBONO GALVANIZADO com costura, pontas 
roscadas BSP, conforme DIN 2440 - 2" m                              18,00                              63,30                              42,20 105,50                           1.899,00                                    25,00                         18,00                             18,00                             OK! -R$                                1.899,00R$                           -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      1.899,00R$                            OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         1.709,10R$                   189,90R$                                   -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.1.3 Tubo AÇO CARBONO GALVANIZADO com costura, pontas 
roscadas BSP, conforme DIN 2440 - 1.1/2" m                            534,00                              45,78                              30,52 76,30                             40.744,20                                  25,00                         534,00                           534,00                           OK! -R$                                40.744,20R$                         -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      40.744,20R$                          OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         36.669,78R$                 4.074,42R$                                -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.1.4 Tubo AÇO CARBONO GALVANIZADO com costura, pontas 
roscadas BSP, conforme DIN 2440 - 1" m                              24,00                              30,18                              20,12 50,30                             1.207,20                                    25,00                         24,00                             24,00                             OK! -R$                                1.207,20R$                           -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      1.207,20R$                            OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         1.086,48R$                   120,72R$                                   -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.1.5 Tubo AÇO CARBONO GALVANIZADO com costura, pontas 
roscadas BSP, conforme DIN 2440 - 1/2" m                              42,00                              16,92                              11,52 28,44                             1.194,48                                    25,00                         42,00                             42,00                             OK! -R$                                1.194,48R$                           -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      1.194,48R$                            OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         1.075,03R$                   119,45R$                                   -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2 Conexões -                               -                               -                               25,00                         0% 0% 90% 10% 0% 0% 90% 10% 0% 0% 90% 10% 0% 0% 90% 10% 0% 0% 90% 10% 0% 0% 90% 10% 0%

25.2.1 Cotovelo de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, 
Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 3" pç                              13,00                            100,02                              66,67 166,69                           2.166,97                                    25,00                         13,00                             13,00                             OK! -R$                                2.166,97R$                           -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      2.166,97R$                            OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         1.950,27R$                   216,70R$                                   -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.2 Cotovelo de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, 
Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 2" pç                              10,00                              38,40                              25,54 63,94                             639,40                                       25,00                         10,00                             10,00                             OK! -R$                                639,40R$                              -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      639,40R$                                OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         575,46R$                      63,94R$                                     -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.3 Cotovelo de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, 
Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 1.1/2" pç                              20,00                              24,18                              16,12 40,30                             806,00                                       25,00                         20,00                             20,00                             OK! -R$                                806,00R$                              -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      806,00R$                                OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         725,40R$                      80,60R$                                     -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.4 Cotovelo de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, 
Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 1" pç                              15,00                              10,80                                7,20 18,00                             270,00                                       25,00                         15,00                             15,00                             OK! -R$                                270,00R$                              -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      270,00R$                                OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         243,00R$                      27,00R$                                     -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.5 Cotovelo de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, 
Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 1/2" pç                              60,00                                4,74                                3,14 7,88                               472,80                                       25,00                         60,00                             60,00                             OK! -R$                                472,80R$                              -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      472,80R$                                OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         425,52R$                      47,28R$                                     -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.6 Te Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 3" pç                                6,00                            116,40                              77,41 193,81                           1.162,86                                    25,00                         6,00                               6,00                                OK! -R$                                1.162,86R$                           -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      1.162,86R$                            OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         1.046,57R$                   116,29R$                                   -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.7 Te Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 1.1/2" pç                                5,00                              30,72                              20,45 51,17                             255,85                                       25,00                         5,00                               5,00                                OK! -R$                                255,85R$                              -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      255,85R$                                OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         230,27R$                      25,59R$                                     -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.8 Te Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 1" pç                                2,00                              23,81                              14,72 38,53                             77,06                                         25,00                         2,00                               2,00                                OK! -R$                                77,06R$                                -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      77,06R$                                  OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         69,35R$                        7,71R$                                       -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.9 Te de Redução em Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 
150, Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 3" x 2" pç                                2,00                            116,10                              77,41 193,51                           387,02                                       25,00                         2,00                               2,00                                OK! -R$                                387,02R$                              -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      387,02R$                                OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         348,32R$                      38,70R$                                     -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.10 Te de Redução em Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 
150, Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 2" x 1.1/2" pç                                1,00                              55,44                              36,95 92,39                             92,39                                         25,00                         1,00                               1,00                                OK! -R$                                92,39R$                                -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      92,39R$                                  OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         83,15R$                        9,24R$                                       -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.11 Te de Redução em Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 
150, Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 1.1/2" x 1" pç                              10,00                              33,48                              22,31 55,79                             557,90                                       25,00                         10,00                             10,00                             OK! -R$                                557,90R$                              -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      557,90R$                                OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         502,11R$                      55,79R$                                     -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.12 Te de Redução em Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 
150, Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 1.1/2" x 1/2" pç                              18,00                              33,48                              22,31 55,79                             1.004,22                                    25,00                         18,00                             18,00                             OK! -R$                                1.004,22R$                           -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      1.004,22R$                            OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         903,80R$                      100,42R$                                   -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.13 Te de Redução em Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 
150, Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 1" x 1/2" pç                                5,00                              17,22                              11,48 28,70                             143,50                                       25,00                         5,00                               5,00                                OK! -R$                                143,50R$                              -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      143,50R$                                OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         129,15R$                      14,35R$                                     -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.14 Bucha de Redução Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 
150, Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 4" x 3" pç                                2,00                              80,16                              53,45 133,61                           267,22                                       25,00                         2,00                               2,00                                OK! -R$                                267,22R$                              -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      267,22R$                                OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         240,50R$                      26,72R$                                     -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.15 Bucha de Redução Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 
150, Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 3" x 2" pç                                2,00                              49,64                              34,03 83,67                             167,34                                       25,00                         2,00                               2,00                                OK! -R$                                167,34R$                              -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      167,34R$                                OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         150,61R$                      16,73R$                                     -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.16 Bucha de Redução Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 
150, Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 3" x 1.1/2" pç                                2,00                              44,28                              29,51 73,79                             147,58                                       25,00                         2,00                               2,00                                OK! -R$                                147,58R$                              -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      147,58R$                                OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         132,82R$                      14,76R$                                     -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.17 Bucha de Redução Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 
150, Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 2" x 1.1/2" pç                                1,00                              19,80                              13,20 33,00                             33,00                                         25,00                         1,00                               1,00                                OK! -R$                                33,00R$                                -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      33,00R$                                  OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         29,70R$                        3,30R$                                       -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.18 União Fêmea Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, assento 
em bronze, # 150, Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 3" pç                                2,00                            305,40                            203,60 509,00                           1.018,00                                    25,00                         2,00                               2,00                                OK! -R$                                1.018,00R$                           -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      1.018,00R$                            OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         916,20R$                      101,80R$                                   -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.19 União Fêmea Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, assento 
em bronze, # 150, Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 2" pç                                2,00                            180,65                            127,01 307,66                           615,32                                       25,00                         2,00                               2,00                                OK! -R$                                615,32R$                              -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      615,32R$                                OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         553,79R$                      61,53R$                                     -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.20 União Fêmea Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, assento 
em bronze, # 150, Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - pç                              55,00                              99,12                              66,06 165,18                           9.084,90                                    25,00                         55,00                             55,00                             OK! -R$                                9.084,90R$                           -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      9.084,90R$                            OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         8.176,41R$                   908,49R$                                   -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.21 União Fêmea Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, assento 
em bronze, # 150, Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 1" pç                                2,00                              51,90                              34,61 86,51                             173,02                                       25,00                         2,00                               2,00                                OK! -R$                                173,02R$                              -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      173,02R$                                OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         155,72R$                      17,30R$                                     -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.22 União Fêmea Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, assento 
em bronze, # 150, Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - pç                              20,00                              42,60                              28,42 71,02                             1.420,40                                    25,00                         20,00                             20,00                             OK! -R$                                1.420,40R$                           -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      1.420,40R$                            OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         1.278,36R$                   142,04R$                                   -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.23 Niple Duplo Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, 
Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 3" pç                              10,00                              58,68                              39,06 97,74                             977,40                                       25,00                         10,00                             10,00                             OK! -R$                                977,40R$                              -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      977,40R$                                OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         879,66R$                      97,74R$                                     -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.24 Niple Duplo Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, 
Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 2" pç                                3,00                              28,56                              19,04 47,60                             142,80                                       25,00                         3,00                               3,00                                OK! -R$                                142,80R$                              -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      142,80R$                                OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         128,52R$                      14,28R$                                     -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.25 Niple Duplo Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, 
Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 1.1/2" pç                              15,00                              14,40                                9,64 24,04                             360,60                                       25,00                         15,00                             15,00                             OK! -R$                                360,60R$                              -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      360,60R$                                OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         324,54R$                      36,06R$                                     -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.26 Niple Duplo Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, 
Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 1" pç                              35,00                                8,40                                5,57 13,97                             488,95                                       25,00                         35,00                             35,00                             OK! -R$                                488,95R$                              -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      488,95R$                                OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         440,06R$                      48,90R$                                     -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.27 Niple Duplo Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, 
Rosca BSP, conforme ABNT-PB 14 - 1/2" pç                              70,00                                3,48                                2,33 5,81                               406,70                                       25,00                         70,00                             70,00                             OK! -R$                                406,70R$                              -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      406,70R$                                OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         366,03R$                      40,67R$                                     -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.28 Luva de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca 
BSP, conforme ABNT-PB 14 - 3" pç                                4,00                              63,00                              42,00 105,00                           420,00                                       25,00                         4,00                               4,00                                OK! -R$                                420,00R$                              -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      420,00R$                                OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         378,00R$                      42,00R$                                     -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.29 Luva de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca 
BSP, conforme ABNT-PB 14 - 2" pç                                2,00                              26,82                              17,88 44,70                             89,40                                         25,00                         2,00                               2,00                                OK! -R$                                89,40R$                                -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      89,40R$                                  OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         80,46R$                        8,94R$                                       -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.30 Luva de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca 
BSP, conforme ABNT-PB 14 - 1.1/2" pç                              25,00                              17,82                              11,86 29,68                             742,00                                       25,00                         25,00                             25,00                             OK! -R$                                742,00R$                              -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      742,00R$                                OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         667,80R$                      74,20R$                                     -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.31 Luva de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca 
BSP, conforme ABNT-PB 14 - 1" pç                                2,00                              12,17                                7,90 20,07                             40,14                                         25,00                         2,00                               2,00                                OK! -R$                                40,14R$                                -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      40,14R$                                  OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         36,13R$                        4,01R$                                       -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.32 Luva de Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca 
BSP, conforme ABNT-PB 14 - 1/2" pç                                2,00                                5,95                                3,90 9,85                               19,70                                         25,00                         2,00                               2,00                                OK! -R$                                19,70R$                                -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      19,70R$                                  OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         17,73R$                        1,97R$                                       -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.33 Cap Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 3" pç                                3,00                              45,00                              30,00 75,00                             225,00                                       25,00                         3,00                               3,00                                OK! -R$                                225,00R$                              -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      225,00R$                                OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         202,50R$                      22,50R$                                     -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.34 Cap Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 1.1/2" pç                                7,00                              13,98                                9,32 23,30                             163,10                                       25,00                         7,00                               7,00                                OK! -R$                                163,10R$                              -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      163,10R$                                OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         146,79R$                      16,31R$                                     -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.35 Cap Ferro Maleável GAV, ASTM A-197, # 150, Rosca BSP, 
conforme ABNT-PB 14 - 1" pç                                2,00                              10,40                                5,26 15,66                             31,32                                         25,00                         2,00                               2,00                                OK! -R$                                31,32R$                                -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      31,32R$                                  OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         28,19R$                        3,13R$                                       -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.36 Flange Cego de aço carbono forjado ASTM A-105, 
construção conforme ANSI B 16.5, classe 150, RF - 2" pç                                1,00                              90,00                              60,00 150,00                           150,00                                       25,00                         1,00                               1,00                                OK! -R$                                150,00R$                              -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      150,00R$                                OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         135,00R$                      15,00R$                                     -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.37 Flange Roscado de aço carbono forjado ASTM A-105, 
construção conforme ANSI B 16.5, classe 150, RF - 4" pç                                2,00                            200,28                            133,51 333,79                           667,58                                       25,00                         2,00                               2,00                                OK! -R$                                667,58R$                              -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      667,58R$                                OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         600,82R$                      66,76R$                                     -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.38 Flange Roscado de aço carbono forjado ASTM A-105, 
construção conforme ANSI B 16.5, classe 150, RF - 3" pç                                4,00                            108,00                              72,00 180,00                           720,00                                       25,00                         4,00                               4,00                                OK! -R$                                720,00R$                              -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      720,00R$                                OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         648,00R$                      72,00R$                                     -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.39 Flange Roscado de aço carbono forjado ASTM A-105, 
construção conforme ANSI B 16.5, classe 150, RF - 2" pç                                2,00                              63,00                              42,00 105,00                           210,00                                       25,00                         2,00                               2,00                                OK! -R$                                210,00R$                              -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      210,00R$                                OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         189,00R$                      21,00R$                                     -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.40 Junta de papelão hidráulico universal de fibra sintética 
com borracha NBR, isenta de amianto, para flanges RF, pç                                2,00                              21,96                              14,64 36,60                             73,20                                         25,00                         2,00                               2,00                                OK! -R$                                73,20R$                                -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      73,20R$                                  OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         65,88R$                        7,32R$                                       -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.41 Junta de papelão hidráulico universal de fibra sintética 
com borracha NBR, isenta de amianto, para flanges RF, pç                                4,00                              12,60                                8,40 21,00                             84,00                                         25,00                         4,00                               4,00                                OK! -R$                                84,00R$                                -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      84,00R$                                  OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         75,60R$                        8,40R$                                       -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.42 Junta de papelão hidráulico universal de fibra sintética 
com borracha NBR, isenta de amianto, para flanges RF, pç                                2,00                                7,20                                4,80 12,00                             24,00                                         25,00                         2,00                               2,00                                OK! -R$                                24,00R$                                -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      24,00R$                                  OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         21,60R$                        2,40R$                                       -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.43 Parafuso tipo estojo em aço carbono ASTM A-307, 
galvanizado, com duas arruelas e duas porcas extra pç                              28,00                              21,60                              14,40 36,00                             1.008,00                                    25,00                         28,00                             28,00                             OK! -R$                                1.008,00R$                           -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      1.008,00R$                            OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         907,20R$                      100,80R$                                   -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.44 Parafuso tipo estojo em aço carbono ASTM A-307, 
galvanizado, com duas arruelas e duas porcas extra pç                                8,00                              18,00                              12,00 30,00                             240,00                                       25,00                         8,00                               8,00                                OK! -R$                                240,00R$                              -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      240,00R$                                OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         216,00R$                      24,00R$                                     -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.45 Engate Rápido para ar comprimido soquete rosca macho - 
1/2" pç                              18,00                              24,84                              16,56 41,40                             745,20                                       25,00                         18,00                             18,00                             OK! -R$                                745,20R$                              -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      745,20R$                                OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         670,68R$                      74,52R$                                     -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.2.46 Meia luva em aço carbono forjado ASTM A-105, classe 
3000 lbs., com pontas para soda de encaixe (SW) - 1/2" pç                                3,00                                5,40                                3,60 9,00                               27,00                                         25,00                         3,00                               3,00                                OK! -R$                                27,00R$                                -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      27,00R$                                  OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         24,30R$                        2,70R$                                       -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.3 Válvulas -                               -                               -                               25,00                         0% 0% 90% 10% 0% 0% 90% 10% 0% 0% 90% 10% 0% 0% 90% 10% 0% 0% 90% 10% 0% 0% 90% 10% 0%

25.3.1 Válvula de esfera passagem plena tri-partida, corpo / 
extremidades em aço carbono fundido ASTM A-216, pç                                2,00                            326,16                         1.630,81 1.956,97                        3.913,94                                    25,00                         2,00                               2,00                                OK! -R$                                3.913,94R$                           -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      3.913,94R$                            OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         3.522,55R$                   391,39R$                                   -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.3.2 Válvula de esfera passagem plena tri-partida, corpo / 
extremidades em aço carbono fundido ASTM A-216, pç                                1,00                            173,76                            868,80 1.042,56                        1.042,56                                    25,00                         1,00                               1,00                                OK! -R$                                1.042,56R$                           -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      1.042,56R$                            OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         938,30R$                      104,26R$                                   -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.3.3 Válvula de esfera passagem plena bi-partida, corpo em 
aço carbono fundido ASTM A-216, esfera e haste em aço pç                                5,00                            106,64                            533,19 639,83                           3.199,15                                    25,00                         5,00                               5,00                                OK! -R$                                3.199,15R$                           -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      3.199,15R$                            OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         2.879,24R$                   319,92R$                                   -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.3.4 Válvula de esfera passagem plena tri-partida, corpo em 
aço carbono fundido ASTM A-216, esfera e haste em aço pç                                2,00                              37,59                            187,97 225,56                           451,12                                       25,00                         2,00                               2,00                                OK! -R$                                451,12R$                              -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      451,12R$                                OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         406,01R$                      45,11R$                                     -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.3.5 Válvula de esfera passagem plena tri-partida, corpo em 
aço carbono fundido ASTM A-216, esfera e haste em aço pç                                3,00                              30,72                            153,62 184,34                           553,02                                       25,00                         3,00                               3,00                                OK! -R$                                553,02R$                              -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      553,02R$                                OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         497,72R$                      55,30R$                                     -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.3.6 Válvula de esfera passagem plena tri-partida, corpo em 
aço carbono fundido ASTM A-216, esfera e haste em aço pç                                8,00                                6,92                              34,60 41,52                             332,16                                       25,00                         8,00                               8,00                                OK! -R$                                332,16R$                              -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      332,16R$                                OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         298,94R$                      33,22R$                                     -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.3.7 Válvula de esfera passagem plena monobloco, corpo / 
extremidades em latão forjado, esfera e haste em aço pç                              24,00                                2,72                              13,62 16,34                             392,16                                       25,00                         24,00                             24,00                             OK! -R$                                392,16R$                              -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      392,16R$                                OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         352,94R$                      39,22R$                                     -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.3.8 Separador de umidade vertical em aço carbono, 
extremidade com rosca BSP, para redes de ar comprimido pç                                7,00                            274,08                         1.370,41 1.644,49                        11.511,43                                  25,00                         7,00                               7,00                                OK! -R$                                11.511,43R$                         -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      11.511,43R$                          OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         10.360,29R$                 1.151,14R$                                -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.3.9 Purgador para purga de linha em rede de ar comprimido, 
corpo em ferro fundido, boia e alavanca em aço inox, pç                                7,00                              64,63                            323,14 387,77                           2.714,39                                    25,00                         7,00                               7,00                                OK! -R$                                2.714,39R$                           -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      2.714,39R$                            OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         2.442,95R$                   271,44R$                                   -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.3.10 Filtro tipo "Y", corpo aço carbono, tela aço inox AISI 304, 
passagem 0.8 mm, classe 150 lbs, rosca BSP interna - pç                                7,00                                6,16                              30,79 36,95                             258,65                                       25,00                         7,00                               7,00                                OK! -R$                                258,65R$                              -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      258,65R$                                OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         232,79R$                      25,87R$                                     -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.4 Equipamentos -                               -                               -                               25,00                         -                                0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 0% 90% 10% 0% 0% 90% 10% 0% 0% 90% 10% 0% 0% 90% 10% 0%

25.4.1 Compressor parafuso com velocidade fixa e secador 
incorporado, Com módulo Profibus; Com Secador de Ar pç                                2,00                       22.728,09                     113.640,43 136.368,52                    272.737,04                                25,00                         2,00                               2,00                                OK! -R$                                272.737,04R$                       -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      272.737,04R$                        OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          177.279,08R$            68.184,26R$                 27.273,70R$                              -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.4.2 Pós-filtro coalescente. Coalescente; Vazão nominal: 
13.73 m3/min (485 pcm); Conexões: 2” NPTF; Grau de pç                                2,00                         1.032,00                         5.160,02 6.192,02                        12.384,04                                  25,00                         2,00                               2,00                                OK! -R$                                12.384,04R$                         -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      12.384,04R$                          OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          8.049,63R$                3.096,01R$                   1.238,40R$                                -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.4.3 Reservatório (vaso de pressão) para 2 m3 (2000 litros). 
Pressão máxima 10 Bar com acessórios pç                                1,00                         3.036,01                       15.180,06 18.216,07                      18.216,07                                  25,00                         1,00                               1,00                                OK! -R$                                18.216,07R$                         -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      18.216,07R$                          OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          11.840,45R$              4.554,02R$                   1.821,61R$                                -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.4.4 Válvula De Segurança VS 50 ALLS, 3/4” x 3/4” Sem 
Alavanca; Entrada: Macho BSP; Saída: Fêmea BSP; pç                                1,00                            108,00                            540,00 648,00                           648,00                                       25,00                         1,00                               1,00                                OK! -R$                                648,00R$                              -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      648,00R$                                OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          421,20R$                   162,00R$                      64,80R$                                     -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.4.5 Manômetro Tipo Bourdon, Visor de 4”, Escala 0 a 10 
kgf/cm², Pressão de Trabalho 7,5 kgf/cm², Saída para pç                                1,00                            108,00                            540,00 648,00                           648,00                                       25,00                         1,00                               1,00                                OK! -R$                                648,00R$                              -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      648,00R$                                OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          421,20R$                   162,00R$                      64,80R$                                     -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.4.6 Separador de Água e Óleo. Vazão: Suporta até 19,1 
m3/m (674 pcm); Com Cartucho de troca rápida; pç                                1,00                         1.320,01                         6.600,03 7.920,04                        7.920,04                                    25,00                         1,00                               1,00                                OK! -R$                                7.920,04R$                           -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      7.920,04R$                            OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          5.148,03R$                1.980,01R$                   792,00R$                                   -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.4.7 Dreno de condensado eletrônico. Controle por Nível 
Eletrônico; Sistema de Alarme contra falha de mal pç                                1,00                            504,00                         2.520,01 3.024,01                        3.024,01                                    25,00                         1,00                               1,00                                OK! -R$                                3.024,01R$                           -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      3.024,01R$                            OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          1.965,61R$                756,00R$                      302,40R$                                   -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.4.8 Distribuidor de Ar Comprimido em Aço Carbono DIN2440, 
Diâmetro Nominal do Corpo 4", 04 Bocais com Flanges pç                                1,00                            264,00                         1.320,01 1.584,01                        1.584,01                                    25,00                         1,00                               1,00                                OK! -R$                                1.584,01R$                           -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      1.584,01R$                            OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          1.029,61R$                396,00R$                      158,40R$                                   -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.5 Suportes -                               -                               -                               25,00                         -                                0% 0% 90% 10% 0% 0% 90% 10% 0% 0% 90% 10% 0% 0% 90% 10% 0% 0% 90% 10% 0% 0% 90% 10% 0%

25.5.1 Suportes vb                                1,00                         5.400,02                         4.200,02 9.600,04                        9.600,04                                    25,00                         1,00                               1,00                                OK! -R$                                9.600,04R$                           -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      9.600,04R$                            OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         8.640,04R$                   960,00R$                                   -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.6 Omissos -                               -                               -                               25,00                         -                                0% 0% 90% 10% 0% 0% 90% 10% 0% 0% 90% 10% 0% 0% 90% 10% 0% 0% 90% 10% 0% 0% 90% 10% 0%

25.6.1 Material de consumo vb                                1,00                                    -                           3.600,01 3.600,01                        3.600,01                                    25,00                         1,00                               1,00                                OK! -R$                                3.600,01R$                           -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      3.600,01R$                            OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         3.240,01R$                   360,00R$                                   -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.6.2 Despesas diversas - deslocamento, refeição, alojamento, 
container, andaimes vb                                1,00                                    -                         24.000,09 24.000,09                      24.000,09                                  25,00                         1,00                               1,00                                OK! -R$                                24.000,09R$                         -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      24.000,09R$                          OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         21.600,08R$                 2.400,01R$                                -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.6.3 Teste vb                                1,00                                    -                           2.400,01 2.400,01                        2.400,01                                    25,00                         1,00                               1,00                                OK! -R$                                2.400,01R$                           -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      2.400,01R$                            OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         2.160,01R$                   240,00R$                                   -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

25.6.4 1 diária de Munck vb                                1,00                                    -                           1.440,01 1.440,01                        1.440,01                                    25,00                         1,00                               1,00                                OK! -R$                                1.440,01R$                           -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   -R$                                     -R$                                      -R$                                      -R$                                      1.440,01R$                            OK! -R$                         -R$                             -R$                              -R$                                          -R$                          -R$                         1.296,01R$                   144,00R$                                   -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  MÃO DE OBRA (R$) MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS (R$) UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$) TC 01 TC 02 TC 03 TC 04 TC 05 TC 06 TC 07 TC 08 SL 01 SL 02 TOTAL TC

26 VENTILAÇÃO DAS SUBESTAÇÃO 01 E 02 -                               -                               -                               Distribuição 2.963.240,00             6.942.690,00             9.905.930,00                0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0%

26.1 EXAUSTÃO / EQUIPAMENTOS -                               -                               -                               

26.1.1 Gabinete de Ventilação em alumínio rechapeado, 
ventilador centrífugo tipo "limit load" com acoplamento pç                                5,00 720,00                           9.420,04                        10.140,04                      50.700,20                                  26,00                         2,00                               3,00                               5,00                                OK! 20.280,08R$                     -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   30.420,12R$                          -R$                                      -R$                                      -R$                                      50.700,20R$                          OK! -R$                         13.182,05R$                  5.070,02R$                      2.028,01R$                                 -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

26.2 INFRAESTRUTURA -                               -                               -                               26,00                         

26.2.1 Chapa de aço galvanizado bitola conforme NBR 16401 kg                              70,00 30,00                             14,40                             44,40                             3.108,00                                    26,00                         28,00                             42,00                             70,00                             OK! 1.243,20R$                       -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   1.864,80R$                            -R$                                      -R$                                      -R$                                      3.108,00R$                            OK! -R$                         808,08R$                       310,80R$                         124,32R$                                    -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

26.3 QUADRO ELÉTRICO -                               -                               -                               26,00                         

26.3.1 Quadro elétrico para motor de 3,0 cv, com disjuntor 
motor, contactor, luzes de sinalização e chave de cj                                5,00 180,00                           300,00                           480,00                           2.400,00                                    26,00                         2,00                               3,00                               5,00                                OK! 960,00R$                          -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   1.440,00R$                            -R$                                      -R$                                      -R$                                      2.400,00R$                            OK! -R$                         624,00R$                       240,00R$                         96,00R$                                      -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

26.4 ELÉTRICA -                               -                               -                               26,00                         

26.4.1 Cabo múltiplo 5 x #2,5mm² m                              60,00 2,40                               14,88                             17,28                             1.036,80                                    26,00                         24,00                             36,00                             60,00                             OK! 414,72R$                          -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   622,08R$                               -R$                                      -R$                                      -R$                                      1.036,80R$                            OK! -R$                         269,57R$                       103,68R$                         41,47R$                                      -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

26.4.1 Eletroduto metálico Ø 1" m                              60,00 60,00                             42,65                             102,65                           6.159,00                                    26,00                         24,00                             36,00                             60,00                             OK! 2.463,60R$                       -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   3.695,40R$                            -R$                                      -R$                                      -R$                                      6.159,00R$                            OK! -R$                         1.601,34R$                    615,90R$                         246,36R$                                    -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

26.5 SUPORTES -                               -                               -                               26,00                         

26.5.1 Içamento de equipamentos, Transporte, outros vb                                1,00 960,00                           9.000,03                        9.960,03                        9.960,03                                    26,00                         0,40                               0,60                               1,00                                OK! 3.984,01R$                       -R$                                   -R$                                   -R$                                  -R$                                   -R$                                   5.976,02R$                            -R$                                      -R$                                      -R$                                      9.960,03R$                            OK! -R$                         2.589,61R$                    996,00R$                         398,40R$                                    -R$                          -R$                         -R$                            -R$                                        -R$                       -R$                        -R$                                -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                     -R$                      -R$                      -R$                                        -R$                        

0 0 0 Distribuição 2.963.240,00             2.937.480,00             1.882.880,00             1.857.130,00           812.820,00           812.820,00           6.942.690,00             6.942.690,00             24.065.800,00              24.065.800,00              73.283.350,00             OK! 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

27 DESMONTAGEM DE CORREIAS, BALANÇAS, 
TORRES DE TRANSFERENCIAS, SHIPLOADERS E vb 1,00                             -                               4.100.000,00             4.100.000,00             4.100.000,00                         27,00                         0,04                               0,04                               0,03                              0,03                            0,01                         0,01                         0,09                               0,09                               0,33                                  0,33                                  1,00                                OK! 165.785,05R$                   164.343,85R$                       105.341,91R$                      103.901,27R$                     45.475,02R$                         45.475,02R$                         388.424,23R$                        388.424,23R$                         1.346.414,70R$                      1.346.414,70R$                      4.100.000,00R$                    OK! -R$                         -R$                             165.785,05R$                  -R$                                          -R$                          -R$                         164.343,85R$               -R$                                        -R$                       -R$                        105.341,91R$                   -R$                                        -R$                        -R$                       103.901,27R$                 -R$                                        -R$                     -R$                      45.475,02R$            -R$                                        -R$                     -R$                      45.475,02R$            -R$                                        -R$                        

113.092.000,67R$                7.577.177,76R$            7.358.327,29R$               5.704.823,21R$               5.618.341,24R$              1.230.846,53R$               1.203.266,53R$               17.353.919,06R$               16.148.869,64R$               25.448.214,70R$               25.448.214,70R$               113.092.000,67R$                2.252.238,55R$         2.519.797,92R$             2.065.698,39R$               739.442,89R$                             2.232.659,42R$          2.302.734,57R$         2.105.216,59R$            717.716,71R$                            1.786.100,73R$        1.767.664,22R$         1.589.968,03R$                561.090,23R$                            1.766.529,20R$         1.732.353,13R$        1.566.858,07R$              552.600,84R$                            325.128,00R$        432.918,77R$          354.727,93R$          118.071,83R$                            325.128,00R$        414.991,77R$          347.832,93R$          115.313,83R$                            5.276.857,11R$         

0,00                                           29,7% 33,3% 27,3% 9,8% 30,3% 31,3% 28,6% 9,8% 31,3% 31,0% 27,9% 9,8% 31,4% 30,8% 27,9% 9,8% 26,4% 35,2% 28,8% 9,6% 27,0% 34,5% 28,9% 9,6% 30,4%

-R$                                          -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        
Fabricação 38.494.138,10R$           34,0%
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 Entrega Montagem / 
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Comissionamento Fabricação  Entrega Montagem / 

Desmontagem
Start Up e 

Comissionamento Fabricação  Entrega Montagem / 
Desmontagem

Start Up e 
Comissionamento Fabricação  Entrega Montagem / 

Desmontagem
Start Up e 

Comissionamento TC 01 TC 02 TC 03 TC 04 TC 05 TC 06 TC 07 TC 08 SL 01 SL 02

Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (50% da 

quantidade prevista em 
projeto)

Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (100% 

da quantidade prevista em 
projeto)

Conj. 1: 
Intermediário 
(Longarianas, 

apoios e suportes 
para rolos)

Conj. 2: Estrutura 
da base de 

Acionamento 

Conj. 3:
Chute de 
descarga

Conj. 4: Estrutura 
do tambor de 

Retorno

Conj. 5: Estrutura 
do tambor de 
Esticamento

Conj. 6: Estrutura 
dos tambores 
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Conj. 7: 
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acionamento, 
retorno, 

esticamento e 
defletores

Total Situação

Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (50% da 

quantidade prevista em 
projeto)

Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (100% da 

quantidade prevista em projeto)
Telhas e Acessórios Sistemas Elétricos - 

Infraestrutura
Sistemas Elétricos - 

Equipamentos para SE-01
Sistemas 

Elétricos - Cabos

Sistemas de 
Segurança - 

Infraestrutura, 
cabos e 

equipamentos

Sistemas de 
Automação - 

Infraestrutura, 
cabos e 

equipamentos

Correia 
Transporadora

Base de 
Acionamento com 
motor, redutor e 

acoplamentos

Rolos de carga, 
impacto e retorno

Sist. deAspiração 
de Pó

Separador 
Magnético Talha Elétrica Total Situação

Montagem dos 
módulos das 

galerias e apoios

Içamento dos 
módulos das 
galerias pré-

montadas

Implantação de 
Canteiro e 

Mobilização de 
Recursos

Montagem dos 
Sistemas 

Elétricos e de 
Segurança

Montagem da SE-
01 e Sist. De 
Automação

Intermediário: 
apoios, 

longarinas, 
suportes e rolos

Lançamento da 
Correia

Acionamento: 
base, tamor, 

chute e 
acoplamento

Acessórios: 
Separador 

Magnéticos, Talha 
Elétrica e Aspiração

Desmontagem 
dos 

Equipamentos 
Existentes

Total Situação

Completação 
Eletromecânica - 

Finalização da 
Montagem

Teste a Vazio Documentação

25% 25% 10% 40% 25% 25% 10% 40% 25% 25% 10% 40% 25% 25% 10%

78.587,75R$              78.587,75R$               31.435,10R$                              125.740,40R$            78.587,75R$             78.587,75R$                   31.435,10R$                              -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! NÃO OK! NÃO OK! OK! OK! 26.833,91R$                                     26.833,91R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      53.667,81R$              ok! 16.771,19R$                                     16.771,19R$                                       -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        33.542,38R$              ok! 16.771,19R$           16.771,19R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      33.542,38R$               ok! 2.236,16R$                 2.236,16R$            2.236,16R$            

7.873,83R$                7.873,83R$                 3.149,53R$                                12.598,13R$              7.873,83R$               7.873,83R$                     3.149,53R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! 2.688,53R$                                       2.688,53R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      5.377,07R$                ok! 1.680,33R$                                       1.680,33R$                                         -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        3.360,67R$                ok! 1.680,33R$             1.680,33R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3.360,67R$                 ok! 224,04R$                    224,04R$               224,04R$               

171.460,27R$            171.460,27R$             68.584,11R$                              274.336,43R$            171.460,27R$           171.460,27R$                 68.584,11R$                              -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! 58.545,37R$                                     58.545,37R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      117.090,74R$            ok! 36.590,86R$                                     36.590,86R$                                       -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        73.181,71R$              ok! 36.590,86R$           36.590,86R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      73.181,71R$               ok! 4.878,78R$                 4.878,78R$            4.878,78R$            

4.883,50R$                4.883,50R$                 1.953,40R$                                7.813,60R$                4.883,50R$               4.883,50R$                     1.953,40R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! 1.667,48R$                                       1.667,48R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      3.334,96R$                ok! 1.042,17R$                                       1.042,17R$                                         -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2.084,35R$                ok! 1.042,17R$             1.042,17R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.084,35R$                 ok! 138,96R$                    138,96R$               138,96R$               

23.750,58R$              23.750,58R$               9.500,23R$                                38.000,93R$              23.750,58R$             23.750,58R$                   9.500,23R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! 8.109,67R$                                       8.109,67R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      16.219,34R$              ok! 5.068,55R$                                       5.068,55R$                                         -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        10.137,09R$              ok! 5.068,55R$             5.068,55R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      10.137,09R$               ok! 675,81R$                    675,81R$               675,81R$               

534.215,98R$            534.215,98R$             213.686,39R$                            854.745,57R$            534.215,98R$           534.215,98R$                 213.686,39R$                            -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! 182.408,86R$                                   182.408,86R$                          -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      364.817,71R$            ok! 114.005,53R$                                   114.005,53R$                                     -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        228.011,07R$            ok! 114.005,53R$         114.005,53R$         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      228.011,07R$             ok! 15.200,74R$               15.200,74R$          15.200,74R$          

105.844,98R$            105.844,98R$             42.337,99R$                              169.351,97R$            105.844,98R$           105.844,98R$                 42.337,99R$                              -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! NÃO OK! NÃO OK! OK! OK! 36.140,93R$                                     36.140,93R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      72.281,86R$              ok! 22.588,08R$                                     22.588,08R$                                       -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        45.176,16R$              ok! 22.588,08R$           22.588,08R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      45.176,16R$               ok! 3.011,74R$                 3.011,74R$            3.011,74R$            

26.074,01R$              26.074,01R$               10.429,60R$                              41.718,41R$              26.074,01R$             26.074,01R$                   10.429,60R$                              -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! 8.903,01R$                                       8.903,01R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      17.806,02R$              ok! 5.564,38R$                                       5.564,38R$                                         -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        11.128,76R$              ok! 5.564,38R$             5.564,38R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      11.128,76R$               ok! 741,92R$                    741,92R$               741,92R$               

34.206,00R$              34.206,00R$               13.682,40R$                              54.729,60R$              34.206,00R$             34.206,00R$                   13.682,40R$                              -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! 11.679,69R$                                     11.679,69R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      23.359,38R$              ok! 7.299,81R$                                       7.299,81R$                                         -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        14.599,61R$              ok! 7.299,81R$             7.299,81R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      14.599,61R$               ok! 973,31R$                    973,31R$               973,31R$               

154.185,16R$            154.185,16R$             61.674,07R$                              246.696,26R$            154.185,16R$           154.185,16R$                 61.674,07R$                              -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! 52.646,76R$                                     52.646,76R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      105.293,51R$            ok! 32.904,22R$                                     32.904,22R$                                       -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        65.808,45R$              ok! 32.904,22R$           32.904,22R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      65.808,45R$               ok! 4.387,23R$                 4.387,23R$            4.387,23R$            

18.931,62R$              18.931,62R$               7.572,65R$                                30.290,60R$              18.931,62R$             18.931,62R$                   7.572,65R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! 6.464,23R$                                       6.464,23R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      12.928,46R$              ok! 4.040,14R$                                       4.040,14R$                                         -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        8.080,29R$                ok! 4.040,14R$             4.040,14R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      8.080,29R$                 ok! 538,69R$                    538,69R$               538,69R$               

6.690,61R$                6.690,61R$                 2.676,24R$                                10.704,97R$              6.690,61R$               6.690,61R$                     2.676,24R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! 2.284,52R$                                       2.284,52R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      4.569,04R$                ok! 1.427,82R$                                       1.427,82R$                                         -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2.855,65R$                ok! 1.427,82R$             1.427,82R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.855,65R$                 ok! 190,38R$                    190,38R$               190,38R$               

8.175,02R$                8.175,02R$                 3.270,01R$                                13.080,03R$              8.175,02R$               8.175,02R$                     3.270,01R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! 2.791,37R$                                       2.791,37R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      5.582,75R$                ok! 1.744,61R$                                       1.744,61R$                                         -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        3.489,22R$                ok! 1.744,61R$             1.744,61R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3.489,22R$                 ok! 232,61R$                    232,61R$               232,61R$               

35.797,98R$              35.797,98R$               14.319,19R$                              57.276,77R$              35.797,98R$             35.797,98R$                   14.319,19R$                              -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! 12.223,27R$                                     12.223,27R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      24.446,55R$              ok! 7.639,55R$                                       7.639,55R$                                         -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        15.279,09R$              ok! 7.639,55R$             7.639,55R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      15.279,09R$               ok! 1.018,61R$                 1.018,61R$            1.018,61R$            

8.175,02R$                8.175,02R$                 3.270,01R$                                13.080,03R$              8.175,02R$               8.175,02R$                     3.270,01R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! 2.791,37R$                                       2.791,37R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      5.582,75R$                ok! 1.744,61R$                                       1.744,61R$                                         -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        3.489,22R$                ok! 1.744,61R$             1.744,61R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3.489,22R$                 ok! 232,61R$                    232,61R$               232,61R$               

101.413,26R$            101.413,26R$             40.565,31R$                              162.261,22R$            101.413,26R$           101.413,26R$                 40.565,31R$                              -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! 34.627,71R$                                     34.627,71R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      69.255,42R$              ok! 21.642,32R$                                     21.642,32R$                                       -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        43.284,64R$              ok! 21.642,32R$           21.642,32R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      43.284,64R$               ok! 2.885,64R$                 2.885,64R$            2.885,64R$            

33.345,47R$              33.345,47R$               13.338,19R$                              53.352,76R$              33.345,47R$             33.345,47R$                   13.338,19R$                              -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! 11.385,86R$                                     11.385,86R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      22.771,72R$              ok! 7.116,16R$                                       7.116,16R$                                         -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        14.232,33R$              ok! 7.116,16R$             7.116,16R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      14.232,33R$               ok! 948,82R$                    948,82R$               948,82R$               

24.116,31R$              24.116,31R$               9.646,52R$                                38.586,09R$              24.116,31R$             24.116,31R$                   9.646,52R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! 8.234,55R$                                       8.234,55R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      16.469,10R$              ok! 5.146,59R$                                       5.146,59R$                                         -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        10.293,19R$              ok! 5.146,59R$             5.146,59R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      10.293,19R$               ok! 686,21R$                    686,21R$               686,21R$               

110.218,19R$            110.218,19R$             44.087,28R$                              176.349,10R$            110.218,19R$           110.218,19R$                 44.087,28R$                              -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! NÃO OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! 37.634,17R$                                     37.634,17R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      75.268,33R$              ok! 23.521,35R$                                     23.521,35R$                                       -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        47.042,71R$              ok! 23.521,35R$           23.521,35R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      47.042,71R$               ok! 3.136,18R$                 3.136,18R$            3.136,18R$            

74.417,64R$              74.417,64R$               29.767,06R$                              119.068,22R$            74.417,64R$             74.417,64R$                   29.767,06R$                              -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! 25.410,02R$                                     25.410,02R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      50.820,03R$              ok! 15.881,26R$                                     15.881,26R$                                       -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        31.762,52R$              ok! 15.881,26R$           15.881,26R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      31.762,52R$               ok! 2.117,50R$                 2.117,50R$            2.117,50R$            

65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10%

62.501,45R$              24.039,02R$               9.615,61R$                                -R$                        62.501,45R$             24.039,02R$                   9.615,61R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  26.676,52R$                            -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        26.676,52R$              ok! 5.130,10R$             5.130,10R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      10.260,20R$               ok! 684,01R$                    684,01R$               684,01R$               

9.078,40R$                3.491,69R$                 1.396,68R$                                -R$                        9.078,40R$               3.491,69R$                     1.396,68R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  3.874,79R$                              -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        3.874,79R$                ok! 745,15R$                745,15R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.490,30R$                 ok! 99,35R$                      99,35R$                 99,35R$                 

11.349,15R$              4.365,06R$                 1.746,02R$                                -R$                        11.349,15R$             4.365,06R$                     1.746,02R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  4.843,98R$                              -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        4.843,98R$                ok! 931,53R$                931,53R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.863,07R$                 ok! 124,20R$                    124,20R$               124,20R$               

27.021,12R$              10.392,74R$               4.157,10R$                                -R$                        27.021,12R$             10.392,74R$                   4.157,10R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  11.533,00R$                            -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        11.533,00R$              ok! 2.217,89R$             2.217,89R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4.435,77R$                 ok! 295,72R$                    295,72R$               295,72R$               

0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0%

-R$                         21.858,05R$               -R$                                        -R$                        -R$                       21.858,05R$                   -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      9.329,33R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      9.329,33R$                 ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         129.295,94R$             -R$                                        -R$                        -R$                       129.295,94R$                 -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      55.185,37R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      55.185,37R$               ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10%

713,86R$                   274,56R$                    109,82R$                                   -R$                        713,86R$                  274,56R$                        109,82R$                                   -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       304,69R$                                 -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        304,69R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      117,19R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      117,19R$                    ok! 7,81R$                        7,81R$                   7,81R$                   

348,00R$                   133,85R$                    53,54R$                                     -R$                        348,00R$                  133,85R$                        53,54R$                                     -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       148,53R$                                 -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        148,53R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      57,13R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      57,13R$                      ok! 3,81R$                        3,81R$                   3,81R$                   

214,71R$                   82,58R$                      33,03R$                                     -R$                        214,71R$                  82,58R$                          33,03R$                                     -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       91,64R$                                   -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        91,64R$                     ok! -R$                      -R$                      -R$                      35,25R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      35,25R$                      ok! 2,35R$                        2,35R$                   2,35R$                   

59,79R$                     23,00R$                      9,20R$                                       -R$                        59,79R$                    23,00R$                          9,20R$                                       -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       25,52R$                                   -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        25,52R$                     ok! -R$                      -R$                      -R$                      9,82R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      9,82R$                        ok! 0,65R$                        0,65R$                   0,65R$                   

153,95R$                   59,21R$                      23,68R$                                     -R$                        153,95R$                  59,21R$                          23,68R$                                     -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! NÃO OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       65,71R$                                   -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        65,71R$                     ok! -R$                      -R$                      -R$                      25,27R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      25,27R$                      ok! 1,68R$                        1,68R$                   1,68R$                   

593,17R$                   228,14R$                    91,26R$                                     -R$                        593,17R$                  228,14R$                        91,26R$                                     -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! NÃO OK! NÃO OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       253,17R$                                 -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        253,17R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      97,37R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      97,37R$                      ok! 6,49R$                        6,49R$                   6,49R$                   

15.278,36R$              5.876,29R$                 2.350,52R$                                -R$                        15.278,36R$             5.876,29R$                     2.350,52R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       6.521,02R$                              -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        6.521,02R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      2.508,09R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.508,09R$                 ok! 167,21R$                    167,21R$               167,21R$               

246,60R$                   94,85R$                      37,94R$                                     -R$                        246,60R$                  94,85R$                          37,94R$                                     -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       105,25R$                                 -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        105,25R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      40,48R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      40,48R$                      ok! 2,70R$                        2,70R$                   2,70R$                   

154,42R$                   59,39R$                      23,76R$                                     -R$                        154,42R$                  59,39R$                          23,76R$                                     -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       65,91R$                                   -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        65,91R$                     ok! -R$                      -R$                      -R$                      25,35R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      25,35R$                      ok! 1,69R$                        1,69R$                   1,69R$                   

6.247,45R$                2.402,87R$                 961,15R$                                   -R$                        6.247,45R$               2.402,87R$                     961,15R$                                   -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       2.666,50R$                              -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2.666,50R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      1.025,58R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.025,58R$                 ok! 68,37R$                      68,37R$                 68,37R$                 

47,00R$                     18,08R$                      7,23R$                                       -R$                        47,00R$                    18,08R$                          7,23R$                                       -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       20,06R$                                   -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        20,06R$                     ok! -R$                      -R$                      -R$                      7,71R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      7,71R$                        ok! 0,51R$                        0,51R$                   0,51R$                   

176,32R$                   67,81R$                      27,13R$                                     -R$                        176,32R$                  67,81R$                          27,13R$                                     -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       75,26R$                                   -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        75,26R$                     ok! -R$                      -R$                      -R$                      28,94R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      28,94R$                      ok! 1,93R$                        1,93R$                   1,93R$                   

172,60R$                   66,38R$                      26,55R$                                     -R$                        172,60R$                  66,38R$                          26,55R$                                     -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       73,67R$                                   -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        73,67R$                     ok! -R$                      -R$                      -R$                      28,33R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      28,33R$                      ok! 1,89R$                        1,89R$                   1,89R$                   

15,00R$                     5,77R$                        2,31R$                                       -R$                        15,00R$                    5,77R$                            2,31R$                                       -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       6,40R$                                     -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        6,40R$                       ok! -R$                      -R$                      -R$                      2,46R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2,46R$                        ok! 0,16R$                        0,16R$                   0,16R$                   

166,08R$                   63,88R$                      25,55R$                                     -R$                        166,08R$                  63,88R$                          25,55R$                                     -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       70,89R$                                   -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        70,89R$                     ok! -R$                      -R$                      -R$                      27,26R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      27,26R$                      ok! 1,82R$                        1,82R$                   1,82R$                   

458,73R$                   176,43R$                    70,57R$                                     -R$                        458,73R$                  176,43R$                        70,57R$                                     -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       195,79R$                                 -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        195,79R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      75,30R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      75,30R$                      ok! 5,02R$                        5,02R$                   5,02R$                   

313,34R$                   120,52R$                    48,21R$                                     -R$                        313,34R$                  120,52R$                        48,21R$                                     -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        NÃO OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       133,74R$                                 -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        133,74R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      51,44R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      51,44R$                      ok! 3,43R$                        3,43R$                   3,43R$                   

24,97R$                     9,60R$                        3,84R$                                       -R$                        24,97R$                    9,60R$                            3,84R$                                       -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! NÃO OK! NÃO OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       10,66R$                                   -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        10,66R$                     ok! -R$                      -R$                      -R$                      4,10R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4,10R$                        ok! 0,27R$                        0,27R$                   0,27R$                   

18,91R$                     7,27R$                        2,91R$                                       -R$                        18,91R$                    7,27R$                            2,91R$                                       -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       8,07R$                                     -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        8,07R$                       ok! -R$                      -R$                      -R$                      3,10R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3,10R$                        ok! 0,21R$                        0,21R$                   0,21R$                   

219,25R$                   84,33R$                      33,73R$                                     -R$                        219,25R$                  84,33R$                          33,73R$                                     -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! NÃO OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       93,58R$                                   -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        93,58R$                     ok! -R$                      -R$                      -R$                      35,99R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      35,99R$                      ok! 2,40R$                        2,40R$                   2,40R$                   

16,67R$                     6,41R$                        2,56R$                                       -R$                        16,67R$                    6,41R$                            2,56R$                                       -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       7,11R$                                     -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        7,11R$                       ok! -R$                      -R$                      -R$                      2,74R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2,74R$                        ok! 0,18R$                        0,18R$                   0,18R$                   

43,55R$                     16,75R$                      6,70R$                                       -R$                        43,55R$                    16,75R$                          6,70R$                                       -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       18,59R$                                   -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        18,59R$                     ok! -R$                      -R$                      -R$                      7,15R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      7,15R$                        ok! 0,48R$                        0,48R$                   0,48R$                   

2.308,64R$                887,94R$                    355,18R$                                   -R$                        2.308,64R$               887,94R$                        355,18R$                                   -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       985,36R$                                 -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        985,36R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      378,99R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      378,99R$                    ok! 25,27R$                      25,27R$                 25,27R$                 

365,39R$                   140,53R$                    56,21R$                                     -R$                        365,39R$                  140,53R$                        56,21R$                                     -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! NÃO OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       155,95R$                                 -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        155,95R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      59,98R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      59,98R$                      ok! 4,00R$                        4,00R$                   4,00R$                   

18.777,91R$              7.222,27R$                 2.888,91R$                                -R$                        18.777,91R$             7.222,27R$                     2.888,91R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       8.014,68R$                              -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        8.014,68R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      3.082,57R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3.082,57R$                 ok! 205,50R$                    205,50R$               205,50R$               

908,61R$                   349,47R$                    139,79R$                                   -R$                        908,61R$                  349,47R$                        139,79R$                                   -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       387,81R$                                 -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        387,81R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      149,16R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      149,16R$                    ok! 9,94R$                        9,94R$                   9,94R$                   

8.848,23R$                3.403,17R$                 1.361,27R$                                -R$                        8.848,23R$               3.403,17R$                     1.361,27R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       3.776,55R$                              -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        3.776,55R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      1.452,52R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.452,52R$                 ok! 96,83R$                      96,83R$                 96,83R$                 

3.899,49R$                1.499,80R$                 599,92R$                                   -R$                        3.899,49R$               1.499,80R$                     599,92R$                                   -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       1.664,36R$                              -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.664,36R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      640,14R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      640,14R$                    ok! 42,68R$                      42,68R$                 42,68R$                 

1.001,02R$                385,01R$                    154,00R$                                   -R$                        1.001,02R$               385,01R$                        154,00R$                                   -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       427,25R$                                 -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        427,25R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      164,33R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      164,33R$                    ok! 10,96R$                      10,96R$                 10,96R$                 

1.374,94R$                528,82R$                    211,53R$                                   -R$                        1.374,94R$               528,82R$                        211,53R$                                   -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       586,84R$                                 -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        586,84R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      225,71R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      225,71R$                    ok! 15,05R$                      15,05R$                 15,05R$                 

14,70R$                     5,65R$                        2,26R$                                       -R$                        14,70R$                    5,65R$                            2,26R$                                       -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       6,27R$                                     -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        6,27R$                       ok! -R$                      -R$                      -R$                      2,41R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2,41R$                        ok! 0,16R$                        0,16R$                   0,16R$                   

28,45R$                     10,94R$                      4,38R$                                       -R$                        28,45R$                    10,94R$                          4,38R$                                       -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       12,14R$                                   -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        12,14R$                     ok! -R$                      -R$                      -R$                      4,67R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4,67R$                        ok! 0,31R$                        0,31R$                   0,31R$                   

308,77R$                   118,76R$                    47,50R$                                     -R$                        308,77R$                  118,76R$                        47,50R$                                     -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       131,79R$                                 -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        131,79R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      50,69R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      50,69R$                      ok! 3,38R$                        3,38R$                   3,38R$                   

57,80R$                     22,23R$                      8,89R$                                       -R$                        57,80R$                    22,23R$                          8,89R$                                       -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       24,67R$                                   -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        24,67R$                     ok! -R$                      -R$                      -R$                      9,49R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      9,49R$                        ok! 0,63R$                        0,63R$                   0,63R$                   

25,09R$                     9,65R$                        3,86R$                                       -R$                        25,09R$                    9,65R$                            3,86R$                                       -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       10,71R$                                   -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        10,71R$                     ok! -R$                      -R$                      -R$                      4,12R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4,12R$                        ok! 0,27R$                        0,27R$                   0,27R$                   

90,52R$                     34,82R$                      13,93R$                                     -R$                        90,52R$                    34,82R$                          13,93R$                                     -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       38,64R$                                   -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        38,64R$                     ok! -R$                      -R$                      -R$                      14,86R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      14,86R$                      ok! 0,99R$                        0,99R$                   0,99R$                   

42,13R$                     16,20R$                      6,48R$                                       -R$                        42,13R$                    16,20R$                          6,48R$                                       -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       17,98R$                                   -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        17,98R$                     ok! -R$                      -R$                      -R$                      6,92R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      6,92R$                        ok! 0,46R$                        0,46R$                   0,46R$                   

16,50R$                     6,35R$                        2,54R$                                       -R$                        16,50R$                    6,35R$                            2,54R$                                       -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       7,04R$                                     -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        7,04R$                       ok! -R$                      -R$                      -R$                      2,71R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2,71R$                        ok! 0,18R$                        0,18R$                   0,18R$                   

1.024,72R$                394,12R$                    157,65R$                                   -R$                        1.024,72R$               394,12R$                        157,65R$                                   -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       437,36R$                                 -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        437,36R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      168,22R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      168,22R$                    ok! 11,21R$                      11,21R$                 11,21R$                 

347,37R$                   133,61R$                    53,44R$                                     -R$                        347,37R$                  133,61R$                        53,44R$                                     -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       148,26R$                                 -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        148,26R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      57,02R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      57,02R$                      ok! 3,80R$                        3,80R$                   3,80R$                   

19.642,21R$              7.554,69R$                 3.021,88R$                                -R$                        19.642,21R$             7.554,69R$                     3.021,88R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       8.383,58R$                              -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        8.383,58R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      3.224,45R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3.224,45R$                 ok! 214,96R$                    214,96R$               214,96R$               

9,34R$                       3,59R$                        1,44R$                                       -R$                        9,34R$                      3,59R$                            1,44R$                                       -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       3,99R$                                     -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        3,99R$                       ok! -R$                      -R$                      -R$                      1,53R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1,53R$                        ok! 0,10R$                        0,10R$                   0,10R$                   

19,53R$                     7,51R$                        3,00R$                                       -R$                        19,53R$                    7,51R$                            3,00R$                                       -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       8,33R$                                     -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        8,33R$                       ok! -R$                      -R$                      -R$                      3,21R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3,21R$                        ok! 0,21R$                        0,21R$                   0,21R$                   

5.398,27R$                2.076,26R$                 830,50R$                                   -R$                        5.398,27R$               2.076,26R$                     830,50R$                                   -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       2.304,06R$                              -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2.304,06R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      886,18R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      886,18R$                    ok! 59,08R$                      59,08R$                 59,08R$                 

96,16R$                     36,98R$                      14,79R$                                     -R$                        96,16R$                    36,98R$                          14,79R$                                     -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       41,04R$                                   -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        41,04R$                     ok! -R$                      -R$                      -R$                      15,78R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      15,78R$                      ok! 1,05R$                        1,05R$                   1,05R$                   

183,89R$                   70,73R$                      28,29R$                                     -R$                        183,89R$                  70,73R$                          28,29R$                                     -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       78,49R$                                   -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        78,49R$                     ok! -R$                      -R$                      -R$                      30,19R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      30,19R$                      ok! 2,01R$                        2,01R$                   2,01R$                   

754,78R$                   290,30R$                    116,12R$                                   -R$                        754,78R$                  290,30R$                        116,12R$                                   -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       322,15R$                                 -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        322,15R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      123,90R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      123,90R$                    ok! 8,26R$                        8,26R$                   8,26R$                   

301,19R$                   115,84R$                    46,34R$                                     -R$                        301,19R$                  115,84R$                        46,34R$                                     -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       128,55R$                                 -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        128,55R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      49,44R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      49,44R$                      ok! 3,30R$                        3,30R$                   3,30R$                   

147,49R$                   56,73R$                      22,69R$                                     -R$                        147,49R$                  56,73R$                          22,69R$                                     -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       62,95R$                                   -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        62,95R$                     ok! -R$                      -R$                      -R$                      24,21R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      24,21R$                      ok! 1,61R$                        1,61R$                   1,61R$                   

82,87R$                     31,87R$                      12,75R$                                     -R$                        82,87R$                    31,87R$                          12,75R$                                     -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       35,37R$                                   -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        35,37R$                     ok! -R$                      -R$                      -R$                      13,60R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      13,60R$                      ok! 0,91R$                        0,91R$                   0,91R$                   

126,76R$                   48,75R$                      19,50R$                                     -R$                        126,76R$                  48,75R$                          19,50R$                                     -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       54,10R$                                   -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        54,10R$                     ok! -R$                      -R$                      -R$                      20,81R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      20,81R$                      ok! 1,39R$                        1,39R$                   1,39R$                   

30,98R$                     11,92R$                      4,77R$                                       -R$                        30,98R$                    11,92R$                          4,77R$                                       -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       13,22R$                                   -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        13,22R$                     ok! -R$                      -R$                      -R$                      5,09R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      5,09R$                        ok! 0,34R$                        0,34R$                   0,34R$                   

254,68R$                   97,95R$                      39,18R$                                     -R$                        254,68R$                  97,95R$                          39,18R$                                     -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       108,70R$                                 -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        108,70R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      41,81R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      41,81R$                      ok! 2,79R$                        2,79R$                   2,79R$                   

30,28R$                     11,65R$                      4,66R$                                       -R$                        30,28R$                    11,65R$                          4,66R$                                       -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       12,93R$                                   -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        12,93R$                     ok! -R$                      -R$                      -R$                      4,97R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4,97R$                        ok! 0,33R$                        0,33R$                   0,33R$                   

7.441,86R$                2.862,25R$                 1.144,90R$                                -R$                        7.441,86R$               2.862,25R$                     1.144,90R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       3.176,29R$                              -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        3.176,29R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      1.221,65R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.221,65R$                 ok! 81,44R$                      81,44R$                 81,44R$                 

590,73R$                   227,20R$                    90,88R$                                     -R$                        590,73R$                  227,20R$                        90,88R$                                     -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       252,13R$                                 -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        252,13R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      96,97R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      96,97R$                      ok! 6,46R$                        6,46R$                   6,46R$                   

1.373,63R$                528,32R$                    211,33R$                                   -R$                        1.373,63R$               528,32R$                        211,33R$                                   -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       586,28R$                                 -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        586,28R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      225,49R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      225,49R$                    ok! 15,03R$                      15,03R$                 15,03R$                 

67.787,43R$              26.072,09R$               10.428,84R$                              -R$                        67.787,43R$             26.072,09R$                   10.428,84R$                              -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       28.932,65R$                            -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        28.932,65R$              ok! -R$                      -R$                      -R$                      11.127,94R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      11.127,94R$               ok! 741,86R$                    741,86R$               741,86R$               

65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10%

1.817,55R$                699,06R$                    279,62R$                                   -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       775,76R$                                               -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        775,76R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      298,37R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      298,37R$                    ok! 19,89R$                      19,89R$                 19,89R$                 

5.962,01R$                2.293,08R$                 917,23R$                                   -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       2.544,67R$                                            -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2.544,67R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      978,72R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      978,72R$                    ok! 65,25R$                      65,25R$                 65,25R$                 

158,74R$                   61,05R$                      24,42R$                                     -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       67,75R$                                                 -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        67,75R$                     ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      26,06R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      26,06R$                      ok! 1,74R$                        1,74R$                   1,74R$                   

330,36R$                   127,06R$                    50,82R$                                     -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       141,00R$                                               -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        141,00R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      54,23R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      54,23R$                      ok! 3,62R$                        3,62R$                   3,62R$                   

1.072,21R$                412,39R$                    164,95R$                                   -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       457,63R$                                               -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        457,63R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      176,01R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      176,01R$                    ok! 11,73R$                      11,73R$                 11,73R$                 

56,73R$                     21,82R$                      8,73R$                                       -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       24,21R$                                                 -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        24,21R$                     ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      9,31R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      9,31R$                        ok! 0,62R$                        0,62R$                   0,62R$                   

210,32R$                   80,89R$                      32,36R$                                     -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       89,77R$                                                 -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        89,77R$                     ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      34,53R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      34,53R$                      ok! 2,30R$                        2,30R$                   2,30R$                   

18,94R$                     7,28R$                        2,91R$                                       -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       8,08R$                                                   -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        8,08R$                       ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      3,11R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3,11R$                        ok! 0,21R$                        0,21R$                   0,21R$                   

6.901,47R$                2.654,41R$                 1.061,76R$                                -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       2.945,64R$                                            -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2.945,64R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      1.132,94R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.132,94R$                 ok! 75,53R$                      75,53R$                 75,53R$                 

49.243,61R$              18.939,85R$               7.575,94R$                                -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       21.017,88R$                                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        21.017,88R$              ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      8.083,80R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      8.083,80R$                 ok! 538,92R$                    538,92R$               538,92R$               

5.677,55R$                2.183,67R$                 873,47R$                                   -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       2.423,26R$                                            -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2.423,26R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      932,02R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      932,02R$                    ok! 62,13R$                      62,13R$                 62,13R$                 

112.874,39R$            43.413,23R$               17.365,29R$                              -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       48.176,41R$                                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        48.176,41R$              ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      18.529,39R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      18.529,39R$               ok! 1.235,29R$                 1.235,29R$            1.235,29R$            

201.390,10R$            77.457,73R$               30.983,09R$                              -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       85.956,19R$                                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        85.956,19R$              ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      33.060,07R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      33.060,07R$               ok! 2.204,00R$                 2.204,00R$            2.204,00R$            

541,67R$                   208,33R$                    83,33R$                                     -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       231,19R$                                               -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        231,19R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      88,92R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      88,92R$                      ok! 5,93R$                        5,93R$                   5,93R$                   

743,98R$                   286,14R$                    114,46R$                                   -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       317,54R$                                               -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        317,54R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      122,13R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      122,13R$                    ok! 8,14R$                        8,14R$                   8,14R$                   

743,98R$                   286,14R$                    114,46R$                                   -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       317,54R$                                               -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        317,54R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      122,13R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      122,13R$                    ok! 8,14R$                        8,14R$                   8,14R$                   

142,08R$                   54,65R$                      21,86R$                                     -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       60,64R$                                                 -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        60,64R$                     ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      23,32R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      23,32R$                      ok! 1,55R$                        1,55R$                   1,55R$                   

814,33R$                   313,20R$                    125,28R$                                   -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       347,57R$                                               -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        347,57R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      133,68R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      133,68R$                    ok! 8,91R$                        8,91R$                   8,91R$                   

80.592,40R$              30.997,08R$               12.398,83R$                              -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       34.398,00R$                                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        34.398,00R$              ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      13.230,00R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      13.230,00R$               ok! 882,00R$                    882,00R$               882,00R$               

95.094,46R$              36.574,79R$               14.629,92R$                              -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       40.587,69R$                                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        40.587,69R$              ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      15.610,65R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      15.610,65R$               ok! 1.040,71R$                 1.040,71R$            1.040,71R$            

89.742,42R$              34.516,32R$               13.806,53R$                              -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       38.303,36R$                                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        38.303,36R$              ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      14.732,06R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      14.732,06R$               ok! 982,14R$                    982,14R$               982,14R$               

13.119,50R$              5.045,96R$                 2.018,38R$                                -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       5.599,59R$                                            -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        5.599,59R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      2.153,69R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.153,69R$                 ok! 143,58R$                    143,58R$               143,58R$               

26.868,33R$              10.333,97R$               4.133,59R$                                -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       11.467,79R$                                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        11.467,79R$              ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      4.410,69R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4.410,69R$                 ok! 294,05R$                    294,05R$               294,05R$               

3.786,98R$                1.456,53R$                 582,61R$                                   -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       1.616,34R$                                            -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.616,34R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      621,67R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      621,67R$                    ok! 41,44R$                      41,44R$                 41,44R$                 

1.377,64R$                529,86R$                    211,94R$                                   -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       588,00R$                                               -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        588,00R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      226,15R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      226,15R$                    ok! 15,08R$                      15,08R$                 15,08R$                 

1.421,04R$                546,55R$                    218,62R$                                   -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       606,52R$                                               -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        606,52R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      233,28R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      233,28R$                    ok! 15,55R$                      15,55R$                 15,55R$                 

52.590,92R$              20.227,28R$               8.090,91R$                                -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       22.446,56R$                                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        22.446,56R$              ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      8.633,29R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      8.633,29R$                 ok! 575,55R$                    575,55R$               575,55R$               

56.352,05R$              21.673,87R$               8.669,55R$                                -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       24.051,87R$                                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        24.051,87R$              ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      9.250,72R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      9.250,72R$                 ok! 616,71R$                    616,71R$               616,71R$               

44.512,84R$              17.120,32R$               6.848,13R$                                -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       18.998,72R$                                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        18.998,72R$              ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      7.307,20R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      7.307,20R$                 ok! 487,15R$                    487,15R$               487,15R$               

41,91R$                     16,12R$                      6,45R$                                       -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       17,89R$                                                 -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        17,89R$                     ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      6,88R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      6,88R$                        ok! 0,46R$                        0,46R$                   0,46R$                   

3.269,29R$                1.257,42R$                 502,97R$                                   -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       1.395,38R$                                            -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.395,38R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      536,68R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      536,68R$                    ok! 35,78R$                      35,78R$                 35,78R$                 

3.269,29R$                1.257,42R$                 502,97R$                                   -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       1.395,38R$                                            -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.395,38R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      536,68R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      536,68R$                    ok! 35,78R$                      35,78R$                 35,78R$                 

3.396,89R$                1.306,50R$                 522,60R$                                   -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       1.449,84R$                                            -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.449,84R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      557,63R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      557,63R$                    ok! 37,18R$                      37,18R$                 37,18R$                 

65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10%

12.217,16R$              4.698,91R$                 1.879,56R$                                -R$                        12.217,16R$             4.698,91R$                     1.879,56R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    5.214,46R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        5.214,46R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      2.005,56R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.005,56R$                 ok! 133,70R$                    133,70R$               133,70R$               

12.446,42R$              4.787,09R$                 1.914,83R$                                -R$                        12.446,42R$             4.787,09R$                     1.914,83R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    5.312,31R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        5.312,31R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      2.043,20R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.043,20R$                 ok! 136,21R$                    136,21R$               136,21R$               

39.701,96R$              15.269,98R$               6.107,99R$                                -R$                        39.701,96R$             15.269,98R$                   6.107,99R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    16.945,37R$           -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        16.945,37R$              ok! -R$                      -R$                      -R$                      6.517,45R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      6.517,45R$                 ok! 434,50R$                    434,50R$               434,50R$               

373.462,54R$            143.639,44R$             57.455,77R$                              -R$                        373.462,54R$           143.639,44R$                 57.455,77R$                              -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    159.399,19R$         -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        159.399,19R$            ok! -R$                      -R$                      -R$                      61.307,38R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      61.307,38R$               ok! 4.087,16R$                 4.087,16R$            4.087,16R$            

6.562,64R$                2.524,09R$                 1.009,64R$                                -R$                        6.562,64R$               2.524,09R$                     1.009,64R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    2.801,03R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2.801,03R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      1.077,32R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.077,32R$                 ok! 71,82R$                      71,82R$                 71,82R$                 

49.023,88R$              18.855,34R$               7.542,14R$                                -R$                        49.023,88R$             18.855,34R$                   7.542,14R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    20.924,10R$           -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        20.924,10R$              ok! -R$                      -R$                      -R$                      8.047,73R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      8.047,73R$                 ok! 536,52R$                    536,52R$               536,52R$               

27.568,01R$              10.603,08R$               4.241,23R$                                -R$                        27.568,01R$             10.603,08R$                   4.241,23R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    11.766,43R$           -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        11.766,43R$              ok! -R$                      -R$                      -R$                      4.525,55R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4.525,55R$                 ok! 301,70R$                    301,70R$               301,70R$               

1.528,31R$                587,81R$                    235,12R$                                   -R$                        1.528,31R$               587,81R$                        235,12R$                                   -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! NÃO OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    652,30R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        652,30R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      250,89R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      250,89R$                    ok! 16,73R$                      16,73R$                 16,73R$                 

159.611,45R$            61.389,02R$               24.555,61R$                              -R$                        159.611,45R$           61.389,02R$                   24.555,61R$                              -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    68.124,46R$           -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        68.124,46R$              ok! -R$                      -R$                      -R$                      26.201,72R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      26.201,72R$               ok! 1.746,78R$                 1.746,78R$            1.746,78R$            

11.484,37R$              4.417,07R$                 1.766,83R$                                -R$                        11.484,37R$             4.417,07R$                     1.766,83R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    4.901,69R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        4.901,69R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      1.885,27R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.885,27R$                 ok! 125,68R$                    125,68R$               125,68R$               

1.458,53R$                560,97R$                    224,39R$                                   -R$                        1.458,53R$               560,97R$                        224,39R$                                   -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    622,52R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        622,52R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      239,43R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      239,43R$                    ok! 15,96R$                      15,96R$                 15,96R$                 

259,35R$                   99,75R$                      39,90R$                                     -R$                        259,35R$                  99,75R$                          39,90R$                                     -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    110,70R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        110,70R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      42,58R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      42,58R$                      ok! 2,84R$                        2,84R$                   2,84R$                   

58,64R$                     22,56R$                      9,02R$                                       -R$                        58,64R$                    22,56R$                          9,02R$                                       -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    25,03R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        25,03R$                     ok! -R$                      -R$                      -R$                      9,63R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      9,63R$                        ok! 0,64R$                        0,64R$                   0,64R$                   

403,96R$                   155,37R$                    62,15R$                                     -R$                        403,96R$                  155,37R$                        62,15R$                                     -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    172,41R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        172,41R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      66,31R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      66,31R$                      ok! 4,42R$                        4,42R$                   4,42R$                   

34,72R$                     13,35R$                      5,34R$                                       -R$                        34,72R$                    13,35R$                          5,34R$                                       -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    14,82R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        14,82R$                     ok! -R$                      -R$                      -R$                      5,70R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      5,70R$                        ok! 0,38R$                        0,38R$                   0,38R$                   

31.645,82R$              12.171,47R$               4.868,59R$                                -R$                        31.645,82R$             12.171,47R$                   4.868,59R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    13.506,89R$           -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        13.506,89R$              ok! -R$                      -R$                      -R$                      5.194,96R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      5.194,96R$                 ok! 346,33R$                    346,33R$               346,33R$               

11.918,48R$              4.584,03R$                 1.833,61R$                                -R$                        11.918,48R$             4.584,03R$                     1.833,61R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    5.086,98R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        5.086,98R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      1.956,53R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.956,53R$                 ok! 130,44R$                    130,44R$               130,44R$               

23.602,10R$              9.077,73R$                 3.631,09R$                                -R$                        23.602,10R$             9.077,73R$                     3.631,09R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    10.073,71R$           -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        10.073,71R$              ok! -R$                      -R$                      -R$                      3.874,51R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3.874,51R$                 ok! 258,30R$                    258,30R$               258,30R$               

201,63R$                   77,55R$                      31,02R$                                     -R$                        201,63R$                  77,55R$                          31,02R$                                     -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! NÃO OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    86,06R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        86,06R$                     ok! -R$                      -R$                      -R$                      33,10R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      33,10R$                      ok! 2,21R$                        2,21R$                   2,21R$                   

65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10%

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        30.120,22R$             11.584,70R$                   4.633,88R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        9.540,64R$               3.669,48R$                     1.467,79R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        3.956,68R$               1.521,80R$                     608,72R$                                   -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        7.268,04R$               2.795,40R$                     1.118,16R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        3.956,16R$               1.521,60R$                     608,64R$                                   -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        1.298,04R$               499,25R$                        199,70R$                                   -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        10.095,83R$             3.883,01R$                     1.553,20R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        61.157,20R$             23.522,00R$                   9.408,80R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10%

70,34R$                     27,05R$                      10,82R$                                     -R$                        70,34R$                    27,05R$                          10,82R$                                     -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      30,02R$                       -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        30,02R$                     ok! -R$                      -R$                      -R$                      11,55R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      11,55R$                      ok! 0,77R$                        0,77R$                   0,77R$                   

440,66R$                   169,48R$                    67,79R$                                     -R$                        440,66R$                  169,48R$                        67,79R$                                     -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      188,08R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        188,08R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      72,34R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      72,34R$                      ok! 4,82R$                        4,82R$                   4,82R$                   

1.486,25R$                571,63R$                    228,65R$                                   -R$                        1.486,25R$               571,63R$                        228,65R$                                   -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      634,35R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        634,35R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      243,98R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      243,98R$                    ok! 16,27R$                      16,27R$                 16,27R$                 

6.617,58R$                2.545,22R$                 1.018,09R$                                -R$                        6.617,58R$               2.545,22R$                     1.018,09R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      2.824,48R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2.824,48R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      1.086,34R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.086,34R$                 ok! 72,42R$                      72,42R$                 72,42R$                 

407,68R$                   156,80R$                    62,72R$                                     -R$                        407,68R$                  156,80R$                        62,72R$                                     -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      174,00R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        174,00R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      66,92R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      66,92R$                      ok! 4,46R$                        4,46R$                   4,46R$                   

2.999,02R$                1.153,47R$                 461,39R$                                   -R$                        2.999,02R$               1.153,47R$                     461,39R$                                   -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      1.280,02R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.280,02R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      492,32R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      492,32R$                    ok! 32,82R$                      32,82R$                 32,82R$                 

2.575,59R$                990,61R$                    396,24R$                                   -R$                        2.575,59R$               990,61R$                        396,24R$                                   -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      1.099,30R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.099,30R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      422,81R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      422,81R$                    ok! 28,19R$                      28,19R$                 28,19R$                 

257,13R$                   98,90R$                      39,56R$                                     -R$                        257,13R$                  98,90R$                          39,56R$                                     -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! NÃO OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      109,75R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        109,75R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      42,21R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      42,21R$                      ok! 2,81R$                        2,81R$                   2,81R$                   

180,34R$                   69,36R$                      27,75R$                                     -R$                        180,34R$                  69,36R$                          27,75R$                                     -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      76,97R$                       -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        76,97R$                     ok! -R$                      -R$                      -R$                      29,61R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      29,61R$                      ok! 1,97R$                        1,97R$                   1,97R$                   

501,36R$                   192,83R$                    77,13R$                                     -R$                        501,36R$                  192,83R$                        77,13R$                                     -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      213,99R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        213,99R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      82,30R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      82,30R$                      ok! 5,49R$                        5,49R$                   5,49R$                   

776,01R$                   298,47R$                    119,39R$                                   -R$                        776,01R$                  298,47R$                        119,39R$                                   -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      331,21R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        331,21R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      127,39R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      127,39R$                    ok! 8,49R$                        8,49R$                   8,49R$                   

599,84R$                   230,71R$                    92,28R$                                     -R$                        599,84R$                  230,71R$                        92,28R$                                     -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      256,02R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        256,02R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      98,47R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      98,47R$                      ok! 6,56R$                        6,56R$                   6,56R$                   

3.649,34R$                1.403,59R$                 561,44R$                                   -R$                        3.649,34R$               1.403,59R$                     561,44R$                                   -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      1.557,59R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.557,59R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      599,07R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      599,07R$                    ok! 39,94R$                      39,94R$                 39,94R$                 

3.649,34R$                1.403,59R$                 561,44R$                                   -R$                        3.649,34R$               1.403,59R$                     561,44R$                                   -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      1.557,59R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.557,59R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      599,07R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      599,07R$                    ok! 39,94R$                      39,94R$                 39,94R$                 

65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10%

5.829,89R$                2.242,26R$                 896,91R$                                   -R$                        5.829,89R$               2.242,26R$                     896,91R$                                   -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      2.488,28R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2.488,28R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      957,03R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      957,03R$                    ok! 63,80R$                      63,80R$                 63,80R$                 

2.660,74R$                1.023,36R$                 409,34R$                                   -R$                        2.660,74R$               1.023,36R$                     409,34R$                                   -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      1.135,64R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.135,64R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      436,79R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      436,79R$                    ok! 29,12R$                      29,12R$                 29,12R$                 

305,51R$                   117,51R$                    47,00R$                                     -R$                        305,51R$                  117,51R$                        47,00R$                                     -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      130,40R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        130,40R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      50,15R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      50,15R$                      ok! 3,34R$                        3,34R$                   3,34R$                   

8.410,02R$                3.234,62R$                 1.293,85R$                                -R$                        8.410,02R$               3.234,62R$                     1.293,85R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      3.589,52R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        3.589,52R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      1.380,58R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.380,58R$                 ok! 92,04R$                      92,04R$                 92,04R$                 

480,61R$                   184,85R$                    73,94R$                                     -R$                        480,61R$                  184,85R$                        73,94R$                                     -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      205,13R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        205,13R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      78,90R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      78,90R$                      ok! 5,26R$                        5,26R$                   5,26R$                   

65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10%

7.517,73R$                2.891,44R$                 1.156,57R$                                -R$                        7.517,73R$               2.891,44R$                     1.156,57R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      3.208,68R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        3.208,68R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      1.234,11R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.234,11R$                 ok! 82,27R$                      82,27R$                 82,27R$                 

5.234,60R$                2.013,31R$                 805,32R$                                   -R$                        5.234,60R$               2.013,31R$                     805,32R$                                   -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      2.234,20R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2.234,20R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      859,31R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      859,31R$                    ok! 57,29R$                      57,29R$                 57,29R$                 

840,57R$                   323,30R$                    129,32R$                                   -R$                        840,57R$                  323,30R$                        129,32R$                                   -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      358,77R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        358,77R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      137,99R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      137,99R$                    ok! 9,20R$                        9,20R$                   9,20R$                   

TC 01 TC 01 TC 01 TC 01

Eventos de Testes
Critério de Medição: Ao término.TC 08 Eventos de Fabricação

Critério de Medição: Conjunto ou peça "em preto" (pronto para pintura).
Eventos de Entregas de Materiais

Critério de Medição: Contra entrega dos materiais no local de execução das obras ou onde indicado pelo Contratante.
Eventos de Montagem

Critério de Medição: Conforme avanços físicos de montagem medidos mensalmente.
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347,50R$                   133,65R$                    53,46R$                                     -R$                        347,50R$                  133,65R$                        53,46R$                                     -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      148,32R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        148,32R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      57,05R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      57,05R$                      ok! 3,80R$                        3,80R$                   3,80R$                   

0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%

-R$                         -R$                          3.894,39R$                                -R$                        -R$                       -R$                              3.894,39R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! 277,03R$                    277,03R$               277,03R$               

-R$                         -R$                          8.484,38R$                                -R$                        -R$                       -R$                              8.484,38R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! 603,54R$                    603,54R$               603,54R$               

65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10%

1.114,56R$                428,68R$                    171,47R$                                   -R$                        1.114,56R$               428,68R$                        171,47R$                                   -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          475,71R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        475,71R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      182,97R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      182,97R$                    ok! 12,20R$                      12,20R$                 12,20R$                 

2.763,89R$                1.063,04R$                 425,21R$                                   -R$                        2.763,89R$               1.063,04R$                     425,21R$                                   -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          1.179,67R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.179,67R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      453,72R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      453,72R$                    ok! 30,25R$                      30,25R$                 30,25R$                 

875,47R$                   336,72R$                    134,69R$                                   -R$                        875,47R$                  336,72R$                        134,69R$                                   -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          373,66R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        373,66R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      143,72R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      143,72R$                    ok! 9,58R$                        9,58R$                   9,58R$                   

2.786,77R$                1.071,84R$                 428,73R$                                   -R$                        2.786,77R$               1.071,84R$                     428,73R$                                   -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          1.189,43R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.189,43R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      457,47R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      457,47R$                    ok! 30,50R$                      30,50R$                 30,50R$                 

137.276,09R$            52.798,50R$               21.119,40R$                              -R$                        137.276,09R$           52.798,50R$                   21.119,40R$                              -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! NÃO OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          58.591,41R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        58.591,41R$              ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      22.535,16R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      22.535,16R$               ok! 1.502,34R$                 1.502,34R$            1.502,34R$            

9.042,37R$                3.477,83R$                 1.391,13R$                                -R$                        9.042,37R$               3.477,83R$                     1.391,13R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          3.859,41R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        3.859,41R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      1.484,39R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.484,39R$                 ok! 98,96R$                      98,96R$                 98,96R$                 

16.112,16R$              6.196,98R$                 2.478,79R$                                -R$                        16.112,16R$             6.196,98R$                     2.478,79R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! NÃO OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          6.876,90R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        6.876,90R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      2.644,96R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.644,96R$                 ok! 176,33R$                    176,33R$               176,33R$               

4.297,98R$                1.653,07R$                 661,23R$                                   -R$                        4.297,98R$               1.653,07R$                     661,23R$                                   -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          1.834,44R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.834,44R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      705,55R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      705,55R$                    ok! 47,04R$                      47,04R$                 47,04R$                 

22.615,66R$              8.698,33R$                 3.479,33R$                                -R$                        22.615,66R$             8.698,33R$                     3.479,33R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! NÃO OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          9.652,69R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        9.652,69R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      3.712,57R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3.712,57R$                 ok! 247,50R$                    247,50R$               247,50R$               

18.605,15R$              7.155,83R$                 2.862,33R$                                -R$                        18.605,15R$             7.155,83R$                     2.862,33R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          7.940,95R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        7.940,95R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      3.054,21R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3.054,21R$                 ok! 203,61R$                    203,61R$               203,61R$               

5.134,29R$                1.974,73R$                 789,89R$                                   -R$                        5.134,29R$               1.974,73R$                     789,89R$                                   -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! NÃO OK! NÃO OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          2.191,39R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2.191,39R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      842,84R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      842,84R$                    ok! 56,19R$                      56,19R$                 56,19R$                 

11.281,53R$              4.339,05R$                 1.735,62R$                                -R$                        11.281,53R$             4.339,05R$                     1.735,62R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          4.815,12R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        4.815,12R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      1.851,97R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.851,97R$                 ok! 123,46R$                    123,46R$               123,46R$               

28.269,09R$              10.872,73R$               4.349,09R$                                -R$                        28.269,09R$             10.872,73R$                   4.349,09R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          12.065,65R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        12.065,65R$              ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      4.640,64R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4.640,64R$                 ok! 309,38R$                    309,38R$               309,38R$               

23.172,20R$              8.912,39R$                 3.564,95R$                                -R$                        23.172,20R$             8.912,39R$                     3.564,95R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          9.890,23R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        9.890,23R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      3.803,93R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3.803,93R$                 ok! 253,60R$                    253,60R$               253,60R$               

1.490,48R$                573,26R$                    229,31R$                                   -R$                        1.490,48R$               573,26R$                        229,31R$                                   -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          636,16R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        636,16R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      244,68R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      244,68R$                    ok! 16,31R$                      16,31R$                 16,31R$                 

4.611,83R$                1.773,78R$                 709,51R$                                   -R$                        4.611,83R$               1.773,78R$                     709,51R$                                   -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          1.968,40R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.968,40R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      757,08R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      757,08R$                    ok! 50,47R$                      50,47R$                 50,47R$                 

1.221,78R$                469,92R$                    187,97R$                                   -R$                        1.221,78R$               469,92R$                        187,97R$                                   -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          521,48R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        521,48R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      200,57R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      200,57R$                    ok! 13,37R$                      13,37R$                 13,37R$                 

25% 25% 10% 40% 25% 25% 10% 40% 25% 25% 10% 40% 25% 25% 10%

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

25% 25% 10% 40% 25% 25% 10% 40% 25% 25% 10% 40% 25% 25% 10%

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       169.328,00R$          169.328,00R$         169.328,00R$         169.328,00R$         169.328,00R$         169.328,00R$         169.328,00R$         1.185.296,00R$         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          246.936,67R$              246.936,67R$              246.936,67R$              -R$                          -R$                          -R$                        740.810,00R$            ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      246.936,67R$         246.936,67R$         246.936,67R$         -R$                          -R$                      740.810,00R$             ok! 49.387,33R$               49.387,33R$          49.387,33R$          

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

1.735.672,50R$         1.735.672,50R$          694.269,00R$                            -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        2.777.076,00R$         1.735.672,50R$        1.735.672,50R$              694.269,00R$                            -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

25% 25% 10% 40% 25% 25% 10% 40% 25% 25% 10% 40% 25% 25% 10%

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        9.626.320,00R$           6.016.450,00R$         6.016.450,00R$             2.406.580,00R$                         -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        9.626.320,00R$           6.016.450,00R$         6.016.450,00R$              2.406.580,00R$                         OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10%

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          15.957,50R$               -R$                          -R$                        15.957,50R$              ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      6.137,50R$                  -R$                      6.137,50R$                 ok! 409,17R$                    409,17R$               409,17R$               

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

46.663,50R$              17.947,50R$               7.179,00R$                                -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        46.663,50R$             17.947,50R$                   7.179,00R$                                -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 0% 90% 10% 0% 0% 90% 10%
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-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

0% 90% 10% 0% 0% 90% 10% 0% 0% 90% 10% 0% 0% 90% 10%

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    
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-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

0% 90% 10% 0% 0% 90% 10% 0% 0% 90% 10% 0% 0% 90% 10%

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

-R$                         -R$                          -R$                                        -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    

65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10% 0% 65% 25% 10%

19.773,08R$              7.605,03R$                 3.042,01R$                                -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       13.182,05R$                                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        13.182,05R$              ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      5.070,02R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      5.070,02R$                 ok! 338,00R$                    338,00R$               338,00R$               

1.212,12R$                466,20R$                    186,48R$                                   -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       808,08R$                                               -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        808,08R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      310,80R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      310,80R$                    ok! 20,72R$                      20,72R$                 20,72R$                 

936,00R$                   360,00R$                    144,00R$                                   -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       624,00R$                                               -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        624,00R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      240,00R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      240,00R$                    ok! 16,00R$                      16,00R$                 16,00R$                 

404,35R$                   155,52R$                    62,21R$                                     -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       269,57R$                                               -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        269,57R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      103,68R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      103,68R$                    ok! 6,91R$                        6,91R$                   6,91R$                   

2.402,01R$                923,85R$                    369,54R$                                   -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       1.601,34R$                                            -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.601,34R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      615,90R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      615,90R$                    ok! 41,06R$                      41,06R$                 41,06R$                 

3.884,41R$                1.494,00R$                 597,60R$                                   -R$                        -R$                       -R$                              -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        -R$                          -R$                         -R$                             -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       2.589,61R$                                            -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2.589,61R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      996,00R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      996,00R$                    ok! 66,40R$                      66,40R$                 66,40R$                 

0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0%

-R$                         388.424,23R$             -R$                                        -R$                        -R$                       388.424,23R$                 -R$                                        -R$                          -R$                         1.346.414,70R$             -R$                                        -R$                          -R$                         1.346.414,70R$              -R$                                        OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! -R$                                               -R$                                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                                               -R$                                                  -R$                                       -R$                                       -R$                                                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          165.785,05R$         165.785,05R$             ok! -R$                          -R$                    -R$                    

5.644.418,24R$         4.740.068,74R$          1.692.574,97R$                         5.276.857,11R$         4.861.136,12R$        4.438.806,38R$              1.572.070,03R$                         9.626.320,00R$           6.016.450,00R$         7.395.264,70R$             2.410.180,00R$                         9.626.320,00R$           6.016.450,00R$         7.395.264,70R$              2.410.180,00R$                         533.471,27R$                                   533.471,27R$                          169.328,00R$          169.328,00R$         169.328,00R$         169.328,00R$         169.328,00R$         169.328,00R$         169.328,00R$         2.252.238,55R$         ok! 333.419,55R$                                   333.419,55R$                                     46.928,29R$                            72.300,25R$                            387.900,31R$                                        325.740,46R$         23.832,32R$                124.062,70R$              246.936,67R$              246.936,67R$              246.936,67R$              15.957,50R$               97.500,00R$               17.927,00R$             2.519.797,92R$         ok! 342.444,22R$         342.444,22R$         64.514,70R$           162.258,86R$         196.908,85R$         246.936,67R$         246.936,67R$         246.936,67R$         50.532,50R$                165.785,05R$         2.065.698,39R$          ok! 123.240,48R$             123.240,48R$        123.240,48R$        

32,5% 27,3% 9,8% 32,7% 30,1% 27,5% 9,7% 37,8% 23,6% 29,1% 9,5% 37,8% 23,6% 29,1% 9,5% 7,0% 7,0% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 29,7% ok! 4,4% 4,4% 0,6% 1,0% 5,1% 4,3% 0,3% 1,6% 3,3% 3,3% 3,3% 0,2% 1,3% 0,2% 33,3% ok! 4,5% 4,5% 0,9% 2,1% 2,6% 3,3% 3,3% 3,3% 0,7% 2,2% 27,3% ok! 1,6% 1,6% 1,6%

-R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        
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Treinamento Teste com Carga Apoio à Partida Total Situação

Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (50% 
da quantidade prevista 

em projeto)

Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (100% 
da quantidade prevista 

em projeto)

Conj. 1: Intermediário 
(Longarianas, apoios e 
suportes para rolos)

Conj. 2: Estrutura 
da base de 

Acionamento 

Conj. 3:
Chute de 
descarga

Conj. 4: Estrutura 
do tambor de 

Retorno

Conj. 5: Estrutura 
do tambor de 
Esticamento

Conj. 6: Estrutura 
dos tambores 

defletores

Conj. 7: 
Tambores: 

acionamento, 
retorno, 

esticamento e 
defletores

Total Situação

Estrutura 
Metálica:

Galerias e Apoios 
(50% da 

quantidade 
prevista em 

Estrutura 
Metálica:

Galerias e Apoios 
(100% da 

quantidade 
prevista em 

Telhas e 
Acessórios

Sistemas Elétricos - 
Infraestrutura

Sistemas Elétricos - 
Cabos

Sistemas de 
Segurança - 

Infraestrutura, 
cabos e 

equipamentos

Sistemas de 
Automação - 

Infraestrutura, 
cabos e 

equipamentos

Correia 
Transporadora

Base de 
Acionamento com 
motor, redutor e 

acoplamentos

Rolos de carga, 
impacto e retorno

Sist. deAspiração 
de Pó

Separador 
Magnético

Rede de ar 
comprimido - 

Equipamentos
Total Situação

Montagem dos 
módulos das 

galerias e apoios

Içamento dos 
módulos das 
galerias pré-

montadas

Implantação de 
Canteiro e 

Mobilização de 
Recursos

Montagem dos 
Sistemas 

Elétricos e de 
Segurança

Montagem da SE-
01 e Sist. De 
Automação

Intermediário: 
apoios, 

longarinas, 
suportes e rolos

Lançamento da 
Correia

Acionamento: 
base, tamor, 

chute e 
acoplamento

Acessórios: 
Separador 

Magnéticos, Talha 
Elétrica e Aspiração

Desmontagem 
dos 

Equipamentos 
Existentes

Rede de ar 
comprimido Total Situação

Completação 
Eletromecânica - 

Finalização da 
Montagem

Teste a Vazio Documentação Treinamento Teste com Carga Apoio à Partida Total Situação

Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (50% 
da quantidade prevista 

em projeto)

Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (100% 
da quantidade prevista 

em projeto)

Conj. 1: Intermediário 
(Longarianas, apoios e 
suportes para rolos)

Conj. 2: Estrutura 
da base de 

Acionamento 

Conj. 3:
Chute de 
descarga

Conj. 4: Estrutura 
do tambor de 

Retorno

Conj. 5: Estrutura 
do tambor de 
Esticamento

Conj. 6: Estrutura 
dos tambores 

defletores

Conj. 7: 
Tambores: 

acionamento, 
retorno, 

esticamento e 
defletores

Balança de Fluxo - 
Estrutura 

Principal (Anéis)
Total Situação

Estrutura 
Metálica:

Galerias e Apoios 
(50% da 

quantidade 
prevista em 

Estrutura 
Metálica:

Galerias e Apoios 
(100% da 

quantidade 
prevista em 

Telhas e 
Acessórios

Sistemas Elétricos - 
Infraestrutura

Sistemas 
Elétricos - Cabos

2.236,16R$            2.236,16R$            2.236,16R$            13.416,95R$           ok! 26.600,63R$                           26.600,63R$                           53.201,27R$              ok! 16.625,40R$             16.625,40R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        33.250,79R$               ok! 16.625,40R$           16.625,40R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      33.250,79R$               ok! 2.216,72R$                 2.216,72R$            2.216,72R$            2.216,72R$            2.216,72R$            2.216,72R$            13.300,32R$           ok! 17.050,60R$                           17.050,60R$                           -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      34.101,20R$              ok! 10.656,63R$           10.656,63R$           -R$                      -R$                          -R$                      

224,04R$               224,04R$               224,04R$               1.344,27R$             ok! 2.665,16R$                             2.665,16R$                             5.330,32R$                ok! 1.665,73R$               1.665,73R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        3.331,45R$                 ok! 1.665,73R$             1.665,73R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3.331,45R$                 ok! 222,10R$                    222,10R$               222,10R$               222,10R$               222,10R$               222,10R$               1.332,58R$             ok! 1.708,33R$                             1.708,33R$                             -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      3.416,65R$                ok! 1.067,70R$             1.067,70R$             -R$                      -R$                          -R$                      

4.878,78R$            4.878,78R$            4.878,78R$            29.272,68R$           ok! 58.036,42R$                           58.036,42R$                           116.072,84R$            ok! 36.272,76R$             36.272,76R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        72.545,53R$               ok! 36.272,76R$           36.272,76R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      72.545,53R$               ok! 4.836,37R$                 4.836,37R$            4.836,37R$            4.836,37R$            4.836,37R$            4.836,37R$            29.018,21R$           ok! 37.200,46R$                           37.200,46R$                           -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      74.400,93R$              ok! 23.250,29R$           23.250,29R$           -R$                      -R$                          -R$                      

138,96R$               138,96R$               138,96R$               833,74R$                ok! 1.652,98R$                             1.652,98R$                             3.305,96R$                ok! 1.033,11R$               1.033,11R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.066,23R$                 ok! 1.033,11R$             1.033,11R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.066,23R$                 ok! 137,75R$                    137,75R$               137,75R$               137,75R$               137,75R$               137,75R$               826,49R$                ok! 1.059,54R$                             1.059,54R$                             -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      2.119,07R$                ok! 662,21R$                662,21R$                -R$                      -R$                          -R$                      

675,81R$               675,81R$               675,81R$               4.054,84R$             ok! 8.039,17R$                             8.039,17R$                             16.078,35R$              ok! 5.024,48R$               5.024,48R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        10.048,97R$               ok! 5.024,48R$             5.024,48R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      10.048,97R$               ok! 669,93R$                    669,93R$               669,93R$               669,93R$               669,93R$               669,93R$               4.019,59R$             ok! 5.152,99R$                             5.152,99R$                             -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      10.305,98R$              ok! 3.220,62R$             3.220,62R$             -R$                      -R$                          -R$                      

15.200,74R$          15.200,74R$          15.200,74R$          91.204,43R$           ok! 180.823,14R$                         180.823,14R$                         361.646,28R$            ok! 113.014,46R$           113.014,46R$           -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        226.028,93R$             ok! 113.014,46R$         113.014,46R$         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      226.028,93R$             ok! 15.068,60R$               15.068,60R$          15.068,60R$          15.068,60R$          15.068,60R$          15.068,60R$          90.411,57R$           ok! 115.904,88R$                         115.904,88R$                         -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      231.809,77R$            ok! 72.440,55R$           72.440,55R$           -R$                      -R$                          -R$                      

3.011,74R$            3.011,74R$            3.011,74R$            18.070,46R$           ok! 35.826,75R$                           35.826,75R$                           71.653,50R$              ok! 22.391,72R$             22.391,72R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        44.783,44R$               ok! 22.391,72R$           22.391,72R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      44.783,44R$               ok! 2.985,56R$                 2.985,56R$            2.985,56R$            2.985,56R$            2.985,56R$            2.985,56R$            17.913,37R$           ok! 22.964,40R$                           22.964,40R$                           -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      45.928,80R$              ok! 14.352,75R$           14.352,75R$           -R$                      -R$                          -R$                      

741,92R$               741,92R$               741,92R$               4.451,50R$             ok! 8.825,61R$                             8.825,61R$                             17.651,23R$              ok! 5.516,01R$               5.516,01R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        11.032,02R$               ok! 5.516,01R$             5.516,01R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      11.032,02R$               ok! 735,47R$                    735,47R$               735,47R$               735,47R$               735,47R$               735,47R$               4.412,81R$             ok! 5.657,08R$                             5.657,08R$                             -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      11.314,17R$              ok! 3.535,68R$             3.535,68R$             -R$                      -R$                          -R$                      

973,31R$               973,31R$               973,31R$               5.839,85R$             ok! 11.578,16R$                           11.578,16R$                           23.156,31R$              ok! 7.236,35R$               7.236,35R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        14.472,70R$               ok! 7.236,35R$             7.236,35R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      14.472,70R$               ok! 964,85R$                    964,85R$               964,85R$               964,85R$               964,85R$               964,85R$               5.789,08R$             ok! 7.421,42R$                             7.421,42R$                             -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      14.842,85R$              ok! 4.638,39R$             4.638,39R$             -R$                      -R$                          -R$                      

4.387,23R$            4.387,23R$            4.387,23R$            26.323,38R$           ok! 52.189,09R$                           52.189,09R$                           104.378,18R$            ok! 32.618,18R$             32.618,18R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        65.236,36R$               ok! 32.618,18R$           32.618,18R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      65.236,36R$               ok! 4.349,09R$                 4.349,09R$            4.349,09R$            4.349,09R$            4.349,09R$            4.349,09R$            26.094,54R$           ok! 33.452,41R$                           33.452,41R$                           -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      66.904,82R$              ok! 20.907,76R$           20.907,76R$           -R$                      -R$                          -R$                      

538,69R$               538,69R$               538,69R$               3.232,12R$             ok! 6.408,04R$                             6.408,04R$                             12.816,07R$              ok! 4.005,02R$               4.005,02R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        8.010,05R$                 ok! 4.005,02R$             4.005,02R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      8.010,05R$                 ok! 534,00R$                    534,00R$               534,00R$               534,00R$               534,00R$               534,00R$               3.204,02R$             ok! 4.107,45R$                             4.107,45R$                             -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      8.214,91R$                ok! 2.567,16R$             2.567,16R$             -R$                      -R$                          -R$                      

190,38R$               190,38R$               190,38R$               1.142,26R$             ok! 2.264,66R$                             2.264,66R$                             4.529,32R$                ok! 1.415,41R$               1.415,41R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.830,82R$                 ok! 1.415,41R$             1.415,41R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.830,82R$                 ok! 188,72R$                    188,72R$               188,72R$               188,72R$               188,72R$               188,72R$               1.132,33R$             ok! 1.451,61R$                             1.451,61R$                             -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      2.903,22R$                ok! 907,26R$                907,26R$                -R$                      -R$                          -R$                      

232,61R$               232,61R$               232,61R$               1.395,69R$             ok! 2.767,11R$                             2.767,11R$                             5.534,21R$                ok! 1.729,44R$               1.729,44R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        3.458,88R$                 ok! 1.729,44R$             1.729,44R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3.458,88R$                 ok! 230,59R$                    230,59R$               230,59R$               230,59R$               230,59R$               230,59R$               1.383,55R$             ok! 1.773,67R$                             1.773,67R$                             -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      3.547,35R$                ok! 1.108,55R$             1.108,55R$             -R$                      -R$                          -R$                      

1.018,61R$            1.018,61R$            1.018,61R$            6.111,64R$             ok! 12.117,01R$                           12.117,01R$                           24.234,03R$              ok! 7.573,13R$               7.573,13R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        15.146,27R$               ok! 7.573,13R$             7.573,13R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      15.146,27R$               ok! 1.009,75R$                 1.009,75R$            1.009,75R$            1.009,75R$            1.009,75R$            1.009,75R$            6.058,51R$             ok! 7.766,82R$                             7.766,82R$                             -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      15.533,64R$              ok! 4.854,26R$             4.854,26R$             -R$                      -R$                          -R$                      

232,61R$               232,61R$               232,61R$               1.395,69R$             ok! 2.767,11R$                             2.767,11R$                             5.534,21R$                ok! 1.729,44R$               1.729,44R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        3.458,88R$                 ok! 1.729,44R$             1.729,44R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3.458,88R$                 ok! 230,59R$                    230,59R$               230,59R$               230,59R$               230,59R$               230,59R$               1.383,55R$             ok! 1.773,67R$                             1.773,67R$                             -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      3.547,35R$                ok! 1.108,55R$             1.108,55R$             -R$                      -R$                          -R$                      

2.885,64R$            2.885,64R$            2.885,64R$            17.313,86R$           ok! 34.326,69R$                           34.326,69R$                           68.653,37R$              ok! 21.454,18R$             21.454,18R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        42.908,36R$               ok! 21.454,18R$           21.454,18R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      42.908,36R$               ok! 2.860,56R$                 2.860,56R$            2.860,56R$            2.860,56R$            2.860,56R$            2.860,56R$            17.163,34R$           ok! 22.002,88R$                           22.002,88R$                           -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      44.005,77R$              ok! 13.751,80R$           13.751,80R$           -R$                      -R$                          -R$                      

948,82R$               948,82R$               948,82R$               5.692,93R$             ok! 11.286,88R$                           11.286,88R$                           22.573,77R$              ok! 7.054,30R$               7.054,30R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        14.108,60R$               ok! 7.054,30R$             7.054,30R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      14.108,60R$               ok! 940,57R$                    940,57R$               940,57R$               940,57R$               940,57R$               940,57R$               5.643,44R$             ok! 7.234,72R$                             7.234,72R$                             -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      14.469,44R$              ok! 4.521,70R$             4.521,70R$             -R$                      -R$                          -R$                      

686,21R$               686,21R$               686,21R$               4.117,27R$             ok! 8.162,96R$                             8.162,96R$                             16.325,93R$              ok! 5.101,85R$               5.101,85R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        10.203,71R$               ok! 5.101,85R$             5.101,85R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      10.203,71R$               ok! 680,25R$                    680,25R$               680,25R$               680,25R$               680,25R$               680,25R$               4.081,48R$             ok! 5.232,34R$                             5.232,34R$                             -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      10.464,67R$              ok! 3.270,21R$             3.270,21R$             -R$                      -R$                          -R$                      

3.136,18R$            3.136,18R$            3.136,18R$            18.817,08R$           ok! 37.307,01R$                           37.307,01R$                           74.614,01R$              ok! 23.316,88R$             23.316,88R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        46.633,76R$               ok! 23.316,88R$           23.316,88R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      46.633,76R$               ok! 3.108,92R$                 3.108,92R$            3.108,92R$            3.108,92R$            3.108,92R$            3.108,92R$            18.653,50R$           ok! 23.913,22R$                           23.913,22R$                           -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      47.826,45R$              ok! 14.945,76R$           14.945,76R$           -R$                      -R$                          -R$                      

2.117,50R$            2.117,50R$            2.117,50R$            12.705,01R$           ok! 25.189,12R$                           25.189,12R$                           50.378,24R$              ok! 15.743,20R$             15.743,20R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        31.486,40R$               ok! 15.743,20R$           15.743,20R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      31.486,40R$               ok! 2.099,09R$                 2.099,09R$            2.099,09R$            2.099,09R$            2.099,09R$            2.099,09R$            12.594,56R$           ok! 16.145,84R$                           16.145,84R$                           -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      32.291,69R$              ok! 10.091,15R$           10.091,15R$           -R$                      -R$                          -R$                      

684,01R$               684,01R$               684,01R$               4.104,08R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        26.444,61R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        26.444,61R$               ok! 5.085,50R$             5.085,50R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      10.171,01R$               ok! 678,07R$                    678,07R$               678,07R$               678,07R$               678,07R$               678,07R$               4.068,40R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      16.950,59R$           -R$                          -R$                      

99,35R$                 99,35R$                 99,35R$                 596,12R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        3.841,11R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        3.841,11R$                 ok! 738,67R$                738,67R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.477,35R$                 ok! 98,49R$                      98,49R$                 98,49R$                 98,49R$                 98,49R$                 98,49R$                 590,94R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      2.462,09R$             -R$                          -R$                      

124,20R$               124,20R$               124,20R$               745,23R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        4.801,87R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        4.801,87R$                 ok! 923,44R$                923,44R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.846,87R$                 ok! 123,12R$                    123,12R$               123,12R$               123,12R$               123,12R$               123,12R$               738,75R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      3.077,93R$             -R$                          -R$                      

295,72R$               295,72R$               295,72R$               1.774,31R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        11.432,74R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        11.432,74R$               ok! 2.198,60R$             2.198,60R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4.397,21R$                 ok! 293,15R$                    293,15R$               293,15R$               293,15R$               293,15R$               293,15R$               1.758,88R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      7.328,22R$             -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      9.248,23R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      9.248,23R$                 ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      54.705,63R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      54.705,63R$               ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

7,81R$                   7,81R$                   7,81R$                   46,87R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        302,04R$                  -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        302,04R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      116,17R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      116,17R$                    ok! 7,74R$                        7,74R$                   7,74R$                   7,74R$                   7,74R$                   7,74R$                   46,47R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      193,60R$                    -R$                      

3,81R$                   3,81R$                   3,81R$                   22,85R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        147,24R$                  -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        147,24R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      56,63R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      56,63R$                      ok! 3,78R$                        3,78R$                   3,78R$                   3,78R$                   3,78R$                   3,78R$                   22,65R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      94,38R$                      -R$                      

2,35R$                   2,35R$                   2,35R$                   14,10R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        90,85R$                    -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        90,85R$                      ok! -R$                      -R$                      -R$                      34,94R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      34,94R$                      ok! 2,33R$                        2,33R$                   2,33R$                   2,33R$                   2,33R$                   2,33R$                   13,98R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      58,23R$                      -R$                      

0,65R$                   0,65R$                   0,65R$                   3,93R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        25,30R$                    -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        25,30R$                      ok! -R$                      -R$                      -R$                      9,73R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      9,73R$                        ok! 0,65R$                        0,65R$                   0,65R$                   0,65R$                   0,65R$                   0,65R$                   3,89R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      16,22R$                      -R$                      

1,68R$                   1,68R$                   1,68R$                   10,11R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        65,14R$                    -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        65,14R$                      ok! -R$                      -R$                      -R$                      25,05R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      25,05R$                      ok! 1,67R$                        1,67R$                   1,67R$                   1,67R$                   1,67R$                   1,67R$                   10,02R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      41,75R$                      -R$                      

6,49R$                   6,49R$                   6,49R$                   38,95R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        250,97R$                  -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        250,97R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      96,53R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      96,53R$                      ok! 6,44R$                        6,44R$                   6,44R$                   6,44R$                   6,44R$                   6,44R$                   38,61R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      160,87R$                    -R$                      

167,21R$               167,21R$               167,21R$               1.003,23R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        6.464,33R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        6.464,33R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      2.486,28R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.486,28R$                 ok! 165,75R$                    165,75R$               165,75R$               165,75R$               165,75R$               165,75R$               994,51R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      4.143,54R$                 -R$                      

2,70R$                   2,70R$                   2,70R$                   16,19R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        104,34R$                  -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        104,34R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      40,13R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      40,13R$                      ok! 2,68R$                        2,68R$                   2,68R$                   2,68R$                   2,68R$                   2,68R$                   16,05R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      66,88R$                      -R$                      

1,69R$                   1,69R$                   1,69R$                   10,14R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        65,34R$                    -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        65,34R$                      ok! -R$                      -R$                      -R$                      25,13R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      25,13R$                      ok! 1,68R$                        1,68R$                   1,68R$                   1,68R$                   1,68R$                   1,68R$                   10,05R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      41,88R$                      -R$                      

68,37R$                 68,37R$                 68,37R$                 410,23R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        2.643,32R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.643,32R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      1.016,66R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.016,66R$                 ok! 67,78R$                      67,78R$                 67,78R$                 67,78R$                 67,78R$                 67,78R$                 406,66R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      1.694,33R$                 -R$                      

0,51R$                   0,51R$                   0,51R$                   3,09R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        19,88R$                    -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        19,88R$                      ok! -R$                      -R$                      -R$                      7,65R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      7,65R$                        ok! 0,51R$                        0,51R$                   0,51R$                   0,51R$                   0,51R$                   0,51R$                   3,06R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      12,75R$                      -R$                      

1,93R$                   1,93R$                   1,93R$                   11,58R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        74,60R$                    -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        74,60R$                      ok! -R$                      -R$                      -R$                      28,69R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      28,69R$                      ok! 1,91R$                        1,91R$                   1,91R$                   1,91R$                   1,91R$                   1,91R$                   11,48R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      47,82R$                      -R$                      

1,89R$                   1,89R$                   1,89R$                   11,33R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        73,03R$                    -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        73,03R$                      ok! -R$                      -R$                      -R$                      28,09R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      28,09R$                      ok! 1,87R$                        1,87R$                   1,87R$                   1,87R$                   1,87R$                   1,87R$                   11,23R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      46,81R$                      -R$                      

0,16R$                   0,16R$                   0,16R$                   0,99R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        6,35R$                      -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        6,35R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                      2,44R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2,44R$                        ok! 0,16R$                        0,16R$                   0,16R$                   0,16R$                   0,16R$                   0,16R$                   0,98R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      4,07R$                        -R$                      

1,82R$                   1,82R$                   1,82R$                   10,91R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        70,27R$                    -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        70,27R$                      ok! -R$                      -R$                      -R$                      27,03R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      27,03R$                      ok! 1,80R$                        1,80R$                   1,80R$                   1,80R$                   1,80R$                   1,80R$                   10,81R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      45,04R$                      -R$                      

5,02R$                   5,02R$                   5,02R$                   30,12R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        194,09R$                  -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        194,09R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      74,65R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      74,65R$                      ok! 4,98R$                        4,98R$                   4,98R$                   4,98R$                   4,98R$                   4,98R$                   29,86R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      124,41R$                    -R$                      

3,43R$                   3,43R$                   3,43R$                   20,58R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        132,58R$                  -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        132,58R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      50,99R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      50,99R$                      ok! 3,40R$                        3,40R$                   3,40R$                   3,40R$                   3,40R$                   3,40R$                   20,40R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      84,98R$                      -R$                      

0,27R$                   0,27R$                   0,27R$                   1,64R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        10,56R$                    -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        10,56R$                      ok! -R$                      -R$                      -R$                      4,06R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4,06R$                        ok! 0,27R$                        0,27R$                   0,27R$                   0,27R$                   0,27R$                   0,27R$                   1,63R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      6,77R$                        -R$                      

0,21R$                   0,21R$                   0,21R$                   1,24R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        8,00R$                      -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        8,00R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                      3,08R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3,08R$                        ok! 0,21R$                        0,21R$                   0,21R$                   0,21R$                   0,21R$                   0,21R$                   1,23R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      5,13R$                        -R$                      

2,40R$                   2,40R$                   2,40R$                   14,40R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        92,76R$                    -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        92,76R$                      ok! -R$                      -R$                      -R$                      35,68R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      35,68R$                      ok! 2,38R$                        2,38R$                   2,38R$                   2,38R$                   2,38R$                   2,38R$                   14,27R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      59,46R$                      -R$                      

0,18R$                   0,18R$                   0,18R$                   1,09R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        7,05R$                      -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        7,05R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                      2,71R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2,71R$                        ok! 0,18R$                        0,18R$                   0,18R$                   0,18R$                   0,18R$                   0,18R$                   1,08R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      4,52R$                        -R$                      

0,48R$                   0,48R$                   0,48R$                   2,86R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        18,42R$                    -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        18,42R$                      ok! -R$                      -R$                      -R$                      7,09R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      7,09R$                        ok! 0,47R$                        0,47R$                   0,47R$                   0,47R$                   0,47R$                   0,47R$                   2,83R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      11,81R$                      -R$                      

25,27R$                 25,27R$                 25,27R$                 151,59R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        976,80R$                  -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        976,80R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      375,69R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      375,69R$                    ok! 25,05R$                      25,05R$                 25,05R$                 25,05R$                 25,05R$                 25,05R$                 150,28R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      626,11R$                    -R$                      

4,00R$                   4,00R$                   4,00R$                   23,99R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        154,60R$                  -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        154,60R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      59,46R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      59,46R$                      ok! 3,96R$                        3,96R$                   3,96R$                   3,96R$                   3,96R$                   3,96R$                   23,78R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      99,09R$                      -R$                      

205,50R$               205,50R$               205,50R$               1.233,03R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        7.945,01R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        7.945,01R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      3.055,77R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3.055,77R$                 ok! 203,72R$                    203,72R$               203,72R$               203,72R$               203,72R$               203,72R$               1.222,31R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      5.092,63R$                 -R$                      

9,94R$                   9,94R$                   9,94R$                   59,66R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        384,44R$                  -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        384,44R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      147,86R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      147,86R$                    ok! 9,86R$                        9,86R$                   9,86R$                   9,86R$                   9,86R$                   9,86R$                   59,14R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      246,42R$                    -R$                      

96,83R$                 96,83R$                 96,83R$                 581,01R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        3.743,72R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        3.743,72R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      1.439,89R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.439,89R$                 ok! 95,99R$                      95,99R$                 95,99R$                 95,99R$                 95,99R$                 95,99R$                 575,96R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      2.399,67R$                 -R$                      

42,68R$                 42,68R$                 42,68R$                 256,06R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        1.649,89R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.649,89R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      634,57R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      634,57R$                    ok! 42,30R$                      42,30R$                 42,30R$                 42,30R$                 42,30R$                 42,30R$                 253,83R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      1.057,55R$                 -R$                      

10,96R$                 10,96R$                 10,96R$                 65,73R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        423,54R$                  -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        423,54R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      162,90R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      162,90R$                    ok! 10,86R$                      10,86R$                 10,86R$                 10,86R$                 10,86R$                 10,86R$                 65,16R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      271,48R$                    -R$                      

15,05R$                 15,05R$                 15,05R$                 90,28R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        581,74R$                  -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        581,74R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      223,75R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      223,75R$                    ok! 14,92R$                      14,92R$                 14,92R$                 14,92R$                 14,92R$                 14,92R$                 89,50R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      372,89R$                    -R$                      

0,16R$                   0,16R$                   0,16R$                   0,97R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        6,22R$                      -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        6,22R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                      2,39R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2,39R$                        ok! 0,16R$                        0,16R$                   0,16R$                   0,16R$                   0,16R$                   0,16R$                   0,96R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      3,99R$                        -R$                      

0,31R$                   0,31R$                   0,31R$                   1,87R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        12,04R$                    -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        12,04R$                      ok! -R$                      -R$                      -R$                      4,63R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4,63R$                        ok! 0,31R$                        0,31R$                   0,31R$                   0,31R$                   0,31R$                   0,31R$                   1,85R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      7,72R$                        -R$                      

3,38R$                   3,38R$                   3,38R$                   20,27R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        130,64R$                  -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        130,64R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      50,25R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      50,25R$                      ok! 3,35R$                        3,35R$                   3,35R$                   3,35R$                   3,35R$                   3,35R$                   20,10R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      83,74R$                      -R$                      

0,63R$                   0,63R$                   0,63R$                   3,80R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        24,45R$                    -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        24,45R$                      ok! -R$                      -R$                      -R$                      9,41R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      9,41R$                        ok! 0,63R$                        0,63R$                   0,63R$                   0,63R$                   0,63R$                   0,63R$                   3,76R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      15,68R$                      -R$                      

0,27R$                   0,27R$                   0,27R$                   1,65R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        10,62R$                    -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        10,62R$                      ok! -R$                      -R$                      -R$                      4,08R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4,08R$                        ok! 0,27R$                        0,27R$                   0,27R$                   0,27R$                   0,27R$                   0,27R$                   1,63R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      6,81R$                        -R$                      

0,99R$                   0,99R$                   0,99R$                   5,94R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        38,30R$                    -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        38,30R$                      ok! -R$                      -R$                      -R$                      14,73R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      14,73R$                      ok! 0,98R$                        0,98R$                   0,98R$                   0,98R$                   0,98R$                   0,98R$                   5,89R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      24,55R$                      -R$                      

0,46R$                   0,46R$                   0,46R$                   2,77R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        17,82R$                    -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        17,82R$                      ok! -R$                      -R$                      -R$                      6,86R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      6,86R$                        ok! 0,46R$                        0,46R$                   0,46R$                   0,46R$                   0,46R$                   0,46R$                   2,74R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      11,43R$                      -R$                      

0,18R$                   0,18R$                   0,18R$                   1,08R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        6,98R$                      -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        6,98R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                      2,69R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2,69R$                        ok! 0,18R$                        0,18R$                   0,18R$                   0,18R$                   0,18R$                   0,18R$                   1,07R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      4,48R$                        -R$                      

11,21R$                 11,21R$                 11,21R$                 67,29R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        433,56R$                  -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        433,56R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      166,75R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      166,75R$                    ok! 11,12R$                      11,12R$                 11,12R$                 11,12R$                 11,12R$                 11,12R$                 66,70R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      277,91R$                    -R$                      

3,80R$                   3,80R$                   3,80R$                   22,81R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        146,97R$                  -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        146,97R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      56,53R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      56,53R$                      ok! 3,77R$                        3,77R$                   3,77R$                   3,77R$                   3,77R$                   3,77R$                   22,61R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      94,21R$                      -R$                      

214,96R$               214,96R$               214,96R$               1.289,78R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        8.310,70R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        8.310,70R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      3.196,42R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3.196,42R$                 ok! 213,09R$                    213,09R$               213,09R$               213,09R$               213,09R$               213,09R$               1.278,57R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      5.327,03R$                 -R$                      

0,10R$                   0,10R$                   0,10R$                   0,61R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        3,95R$                      -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        3,95R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                      1,52R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1,52R$                        ok! 0,10R$                        0,10R$                   0,10R$                   0,10R$                   0,10R$                   0,10R$                   0,61R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      2,53R$                        -R$                      

0,21R$                   0,21R$                   0,21R$                   1,28R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        8,26R$                      -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        8,26R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                      3,18R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3,18R$                        ok! 0,21R$                        0,21R$                   0,21R$                   0,21R$                   0,21R$                   0,21R$                   1,27R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      5,30R$                        -R$                      

59,08R$                 59,08R$                 59,08R$                 354,47R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        2.284,03R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.284,03R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      878,47R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      878,47R$                    ok! 58,56R$                      58,56R$                 58,56R$                 58,56R$                 58,56R$                 58,56R$                 351,39R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      1.464,03R$                 -R$                      

1,05R$                   1,05R$                   1,05R$                   6,31R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        40,68R$                    -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        40,68R$                      ok! -R$                      -R$                      -R$                      15,65R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      15,65R$                      ok! 1,04R$                        1,04R$                   1,04R$                   1,04R$                   1,04R$                   1,04R$                   6,26R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      26,08R$                      -R$                      

2,01R$                   2,01R$                   2,01R$                   12,08R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        77,81R$                    -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        77,81R$                      ok! -R$                      -R$                      -R$                      29,93R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      29,93R$                      ok! 2,00R$                        2,00R$                   2,00R$                   2,00R$                   2,00R$                   2,00R$                   11,97R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      49,87R$                      -R$                      

8,26R$                   8,26R$                   8,26R$                   49,56R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        319,35R$                  -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        319,35R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      122,83R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      122,83R$                    ok! 8,19R$                        8,19R$                   8,19R$                   8,19R$                   8,19R$                   8,19R$                   49,13R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      204,70R$                    -R$                      

3,30R$                   3,30R$                   3,30R$                   19,78R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        127,43R$                  -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        127,43R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      49,01R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      49,01R$                      ok! 3,27R$                        3,27R$                   3,27R$                   3,27R$                   3,27R$                   3,27R$                   19,61R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      81,68R$                      -R$                      

1,61R$                   1,61R$                   1,61R$                   9,69R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        62,41R$                    -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        62,41R$                      ok! -R$                      -R$                      -R$                      24,00R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      24,00R$                      ok! 1,60R$                        1,60R$                   1,60R$                   1,60R$                   1,60R$                   1,60R$                   9,60R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      40,00R$                      -R$                      

0,91R$                   0,91R$                   0,91R$                   5,44R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        35,06R$                    -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        35,06R$                      ok! -R$                      -R$                      -R$                      13,49R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      13,49R$                      ok! 0,90R$                        0,90R$                   0,90R$                   0,90R$                   0,90R$                   0,90R$                   5,39R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      22,48R$                      -R$                      

1,39R$                   1,39R$                   1,39R$                   8,32R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        53,63R$                    -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        53,63R$                      ok! -R$                      -R$                      -R$                      20,63R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      20,63R$                      ok! 1,38R$                        1,38R$                   1,38R$                   1,38R$                   1,38R$                   1,38R$                   8,25R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      34,38R$                      -R$                      

0,34R$                   0,34R$                   0,34R$                   2,03R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        13,11R$                    -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        13,11R$                      ok! -R$                      -R$                      -R$                      5,04R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      5,04R$                        ok! 0,34R$                        0,34R$                   0,34R$                   0,34R$                   0,34R$                   0,34R$                   2,02R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      8,40R$                        -R$                      

2,79R$                   2,79R$                   2,79R$                   16,72R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        107,75R$                  -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        107,75R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      41,44R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      41,44R$                      ok! 2,76R$                        2,76R$                   2,76R$                   2,76R$                   2,76R$                   2,76R$                   16,58R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      69,07R$                      -R$                      

0,33R$                   0,33R$                   0,33R$                   1,99R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        12,81R$                    -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        12,81R$                      ok! -R$                      -R$                      -R$                      4,93R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4,93R$                        ok! 0,33R$                        0,33R$                   0,33R$                   0,33R$                   0,33R$                   0,33R$                   1,97R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      8,21R$                        -R$                      

81,44R$                 81,44R$                 81,44R$                 488,66R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        3.148,68R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        3.148,68R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      1.211,03R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.211,03R$                 ok! 80,74R$                      80,74R$                 80,74R$                 80,74R$                 80,74R$                 80,74R$                 484,41R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      2.018,26R$                 -R$                      

6,46R$                   6,46R$                   6,46R$                   38,79R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        249,94R$                  -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        249,94R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      96,13R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      96,13R$                      ok! 6,41R$                        6,41R$                   6,41R$                   6,41R$                   6,41R$                   6,41R$                   38,45R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      160,21R$                    -R$                      

15,03R$                 15,03R$                 15,03R$                 90,20R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        581,19R$                  -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        581,19R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      223,53R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      223,53R$                    ok! 14,90R$                      14,90R$                 14,90R$                 14,90R$                 14,90R$                 14,90R$                 89,41R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      372,53R$                    -R$                      

741,86R$               741,86R$               741,86R$               4.451,18R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        28.681,13R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        28.681,13R$               ok! -R$                      -R$                      -R$                      11.031,20R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      11.031,20R$               ok! 735,41R$                    735,41R$               735,41R$               735,41R$               735,41R$               735,41R$               4.412,48R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      18.384,17R$               -R$                      

19,89R$                 19,89R$                 19,89R$                 119,35R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

65,25R$                 65,25R$                 65,25R$                 391,49R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

1,74R$                   1,74R$                   1,74R$                   10,42R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

3,62R$                   3,62R$                   3,62R$                   21,69R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

11,73R$                 11,73R$                 11,73R$                 70,41R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

0,62R$                   0,62R$                   0,62R$                   3,73R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

2,30R$                   2,30R$                   2,30R$                   13,81R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

0,21R$                   0,21R$                   0,21R$                   1,24R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

75,53R$                 75,53R$                 75,53R$                 453,18R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

538,92R$               538,92R$               538,92R$               3.233,52R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

62,13R$                 62,13R$                 62,13R$                 372,81R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

1.235,29R$            1.235,29R$            1.235,29R$            7.411,76R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

2.204,00R$            2.204,00R$            2.204,00R$            13.224,03R$           ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

5,93R$                   5,93R$                   5,93R$                   35,57R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

8,14R$                   8,14R$                   8,14R$                   48,85R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

8,14R$                   8,14R$                   8,14R$                   48,85R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

1,55R$                   1,55R$                   1,55R$                   9,33R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

8,91R$                   8,91R$                   8,91R$                   53,47R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

882,00R$               882,00R$               882,00R$               5.292,00R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

1.040,71R$            1.040,71R$            1.040,71R$            6.244,26R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

982,14R$               982,14R$               982,14R$               5.892,82R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

143,58R$               143,58R$               143,58R$               861,48R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

294,05R$               294,05R$               294,05R$               1.764,28R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

41,44R$                 41,44R$                 41,44R$                 248,67R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

15,08R$                 15,08R$                 15,08R$                 90,46R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

15,55R$                 15,55R$                 15,55R$                 93,31R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

575,55R$               575,55R$               575,55R$               3.453,32R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

616,71R$               616,71R$               616,71R$               3.700,29R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

487,15R$               487,15R$               487,15R$               2.922,88R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

0,46R$                   0,46R$                   0,46R$                   2,75R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

35,78R$                 35,78R$                 35,78R$                 214,67R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

35,78R$                 35,78R$                 35,78R$                 214,67R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

37,18R$                 37,18R$                 37,18R$                 223,05R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

133,70R$               133,70R$               133,70R$               802,22R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        5.169,13R$               -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        5.169,13R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      1.988,13R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.988,13R$                 ok! 132,54R$                    132,54R$               132,54R$               132,54R$               132,54R$               132,54R$               795,25R$                não ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          3.313,33R$             

136,21R$               136,21R$               136,21R$               817,28R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        5.266,13R$               -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        5.266,13R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      2.025,44R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.025,44R$                 ok! 135,03R$                    135,03R$               135,03R$               135,03R$               135,03R$               135,03R$               810,17R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          3.375,51R$             

434,50R$               434,50R$               434,50R$               2.606,98R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        16.798,06R$             -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        16.798,06R$               ok! -R$                      -R$                      -R$                      6.460,79R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      6.460,79R$                 ok! 430,72R$                    430,72R$               430,72R$               430,72R$               430,72R$               430,72R$               2.584,32R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          10.767,30R$           

4.087,16R$            4.087,16R$            4.087,16R$            24.522,95R$           ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        158.013,50R$           -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        158.013,50R$             ok! -R$                      -R$                      -R$                      60.774,42R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      60.774,42R$               ok! 4.051,63R$                 4.051,63R$            4.051,63R$            4.051,63R$            4.051,63R$            4.051,63R$            24.309,77R$           ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          101.284,25R$         

71,82R$                 71,82R$                 71,82R$                 430,93R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.776,68R$               -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.776,68R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      1.067,95R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.067,95R$                 ok! 71,20R$                      71,20R$                 71,20R$                 71,20R$                 71,20R$                 71,20R$                 427,18R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          1.779,81R$             

536,52R$               536,52R$               536,52R$               3.219,09R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        20.742,20R$             -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        20.742,20R$               ok! -R$                      -R$                      -R$                      7.977,77R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      7.977,77R$                 ok! 531,85R$                    531,85R$               531,85R$               531,85R$               531,85R$               531,85R$               3.191,11R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          13.295,43R$           

301,70R$               301,70R$               301,70R$               1.810,22R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        11.664,14R$             -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        11.664,14R$               ok! -R$                      -R$                      -R$                      4.486,21R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4.486,21R$                 ok! 299,08R$                    299,08R$               299,08R$               299,08R$               299,08R$               299,08R$               1.794,48R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          7.476,53R$             

16,73R$                 16,73R$                 16,73R$                 100,35R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        646,63R$                  -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        646,63R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      248,70R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      248,70R$                    ok! 16,58R$                      16,58R$                 16,58R$                 16,58R$                 16,58R$                 16,58R$                 99,48R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          414,48R$                

1.746,78R$            1.746,78R$            1.746,78R$            10.480,69R$           ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        67.532,24R$             -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        67.532,24R$               ok! -R$                      -R$                      -R$                      25.973,94R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      25.973,94R$               ok! 1.731,60R$                 1.731,60R$            1.731,60R$            1.731,60R$            1.731,60R$            1.731,60R$            10.389,58R$           ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          43.287,14R$           

125,68R$               125,68R$               125,68R$               754,11R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        4.859,08R$               -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        4.859,08R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      1.868,88R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.868,88R$                 ok! 124,59R$                    124,59R$               124,59R$               124,59R$               124,59R$               124,59R$               747,55R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          3.114,60R$             

15,96R$                 15,96R$                 15,96R$                 95,77R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        617,11R$                  -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        617,11R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      237,35R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      237,35R$                    ok! 15,82R$                      15,82R$                 15,82R$                 15,82R$                 15,82R$                 15,82R$                 94,94R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          395,56R$                

2,84R$                   2,84R$                   2,84R$                   17,03R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        109,73R$                  -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        109,73R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      42,21R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      42,21R$                      ok! 2,81R$                        2,81R$                   2,81R$                   2,81R$                   2,81R$                   2,81R$                   16,88R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          70,34R$                  

0,64R$                   0,64R$                   0,64R$                   3,85R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        24,81R$                    -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        24,81R$                      ok! -R$                      -R$                      -R$                      9,54R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      9,54R$                        ok! 0,64R$                        0,64R$                   0,64R$                   0,64R$                   0,64R$                   0,64R$                   3,82R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          15,90R$                  

4,42R$                   4,42R$                   4,42R$                   26,53R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        170,92R$                  -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        170,92R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      65,74R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      65,74R$                      ok! 4,38R$                        4,38R$                   4,38R$                   4,38R$                   4,38R$                   4,38R$                   26,29R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          109,55R$                

0,38R$                   0,38R$                   0,38R$                   2,28R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        14,69R$                    -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        14,69R$                      ok! -R$                      -R$                      -R$                      5,65R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      5,65R$                        ok! 0,38R$                        0,38R$                   0,38R$                   0,38R$                   0,38R$                   0,38R$                   2,26R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          9,42R$                    

346,33R$               346,33R$               346,33R$               2.077,98R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        13.389,47R$             -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        13.389,47R$               ok! -R$                      -R$                      -R$                      5.149,80R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      5.149,80R$                 ok! 343,32R$                    343,32R$               343,32R$               343,32R$               343,32R$               343,32R$               2.059,92R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          8.582,45R$             

130,44R$               130,44R$               130,44R$               782,61R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        5.042,76R$               -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        5.042,76R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      1.939,52R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.939,52R$                 ok! 129,30R$                    129,30R$               129,30R$               129,30R$               129,30R$               129,30R$               775,81R$                não ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          3.232,33R$             

258,30R$               258,30R$               258,30R$               1.549,80R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        9.986,14R$               -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        9.986,14R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      3.840,82R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3.840,82R$                 ok! 256,05R$                    256,05R$               256,05R$               256,05R$               256,05R$               256,05R$               1.536,33R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          6.400,96R$             

2,21R$                   2,21R$                   2,21R$                   13,24R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        85,31R$                    -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        85,31R$                      ok! -R$                      -R$                      -R$                      32,81R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      32,81R$                      ok! 2,19R$                        2,19R$                   2,19R$                   2,19R$                   2,19R$                   2,19R$                   13,12R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          54,68R$                  

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

0,77R$                   0,77R$                   0,77R$                   4,62R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        29,76R$                    -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        29,76R$                      ok! -R$                      -R$                      -R$                      11,45R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      11,45R$                      ok! 0,76R$                        0,76R$                   0,76R$                   0,76R$                   0,76R$                   0,76R$                   4,58R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

4,82R$                   4,82R$                   4,82R$                   28,94R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        186,44R$                  -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        186,44R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      71,71R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      71,71R$                      ok! 4,78R$                        4,78R$                   4,78R$                   4,78R$                   4,78R$                   4,78R$                   28,68R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

16,27R$                 16,27R$                 16,27R$                 97,59R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        628,84R$                  -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        628,84R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      241,86R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      241,86R$                    ok! 16,12R$                      16,12R$                 16,12R$                 16,12R$                 16,12R$                 16,12R$                 96,74R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

72,42R$                 72,42R$                 72,42R$                 434,54R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.799,92R$               -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.799,92R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      1.076,89R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.076,89R$                 ok! 71,79R$                      71,79R$                 71,79R$                 71,79R$                 71,79R$                 71,79R$                 430,76R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

4,46R$                   4,46R$                   4,46R$                   26,77R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        172,49R$                  -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        172,49R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      66,34R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      66,34R$                      ok! 4,42R$                        4,42R$                   4,42R$                   4,42R$                   4,42R$                   4,42R$                   26,54R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

32,82R$                 32,82R$                 32,82R$                 196,93R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.268,90R$               -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.268,90R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      488,04R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      488,04R$                    ok! 32,54R$                      32,54R$                 32,54R$                 32,54R$                 32,54R$                 32,54R$                 195,21R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

28,19R$                 28,19R$                 28,19R$                 169,12R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.089,74R$               -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.089,74R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      419,13R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      419,13R$                    ok! 27,94R$                      27,94R$                 27,94R$                 27,94R$                 27,94R$                 27,94R$                 167,65R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

2,81R$                   2,81R$                   2,81R$                   16,88R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        108,79R$                  -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        108,79R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      41,84R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      41,84R$                      ok! 2,79R$                        2,79R$                   2,79R$                   2,79R$                   2,79R$                   2,79R$                   16,74R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

1,97R$                   1,97R$                   1,97R$                   11,84R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        76,30R$                    -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        76,30R$                      ok! -R$                      -R$                      -R$                      29,35R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      29,35R$                      ok! 1,96R$                        1,96R$                   1,96R$                   1,96R$                   1,96R$                   1,96R$                   11,74R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

5,49R$                   5,49R$                   5,49R$                   32,92R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        212,13R$                  -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        212,13R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      81,59R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      81,59R$                      ok! 5,44R$                        5,44R$                   5,44R$                   5,44R$                   5,44R$                   5,44R$                   32,64R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

8,49R$                   8,49R$                   8,49R$                   50,96R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        328,33R$                  -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        328,33R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      126,28R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      126,28R$                    ok! 8,42R$                        8,42R$                   8,42R$                   8,42R$                   8,42R$                   8,42R$                   50,51R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

6,56R$                   6,56R$                   6,56R$                   39,39R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        253,79R$                  -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        253,79R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      97,61R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      97,61R$                      ok! 6,51R$                        6,51R$                   6,51R$                   6,51R$                   6,51R$                   6,51R$                   39,05R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

39,94R$                 39,94R$                 39,94R$                 239,63R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.544,05R$               -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.544,05R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      593,87R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      593,87R$                    ok! 39,59R$                      39,59R$                 39,59R$                 39,59R$                 39,59R$                 39,59R$                 237,55R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

39,94R$                 39,94R$                 39,94R$                 239,63R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.544,05R$               -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.544,05R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      593,87R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      593,87R$                    ok! 39,59R$                      39,59R$                 39,59R$                 39,59R$                 39,59R$                 39,59R$                 237,55R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

63,80R$                 63,80R$                 63,80R$                 382,81R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.466,65R$               -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.466,65R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      948,71R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      948,71R$                    ok! 63,25R$                      63,25R$                 63,25R$                 63,25R$                 63,25R$                 63,25R$                 379,48R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

29,12R$                 29,12R$                 29,12R$                 174,71R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.125,77R$               -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.125,77R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      432,99R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      432,99R$                    ok! 28,87R$                      28,87R$                 28,87R$                 28,87R$                 28,87R$                 28,87R$                 173,20R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

3,34R$                   3,34R$                   3,34R$                   20,06R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        129,26R$                  -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        129,26R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      49,72R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      49,72R$                      ok! 3,31R$                        3,31R$                   3,31R$                   3,31R$                   3,31R$                   3,31R$                   19,89R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

92,04R$                 92,04R$                 92,04R$                 552,23R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        3.558,32R$               -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        3.558,32R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      1.368,58R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.368,58R$                 ok! 91,24R$                      91,24R$                 91,24R$                 91,24R$                 91,24R$                 91,24R$                 547,43R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

5,26R$                   5,26R$                   5,26R$                   31,56R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        203,35R$                  -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        203,35R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      78,21R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      78,21R$                      ok! 5,21R$                        5,21R$                   5,21R$                   5,21R$                   5,21R$                   5,21R$                   31,28R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

82,27R$                 82,27R$                 82,27R$                 493,64R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        3.180,78R$               -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        3.180,78R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      1.223,38R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.223,38R$                 ok! 81,56R$                      81,56R$                 81,56R$                 81,56R$                 81,56R$                 81,56R$                 489,35R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

57,29R$                 57,29R$                 57,29R$                 343,72R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.214,78R$               -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.214,78R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      851,84R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      851,84R$                    ok! 56,79R$                      56,79R$                 56,79R$                 56,79R$                 56,79R$                 56,79R$                 340,74R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

9,20R$                   9,20R$                   9,20R$                   55,19R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        355,65R$                  -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        355,65R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      136,79R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      136,79R$                    ok! 9,12R$                        9,12R$                   9,12R$                   9,12R$                   9,12R$                   9,12R$                   54,72R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

TC 01 TC 02

Eventos de Testes
Critério de Medição: Ao término.

TC 02TC 02TC 02 TC 03 TC 03

EVENTOS DE MEDIÇÃO POR EQUIPAMENTO

Eventos de Fabricação
Critério de Medição: Conjunto ou peça "em preto" (pronto para pintura).

Eventos de Entregas de Materiais
Critério de Medição: Contra entrega dos materiais no local de execução das obras ou onde indicado pelo Contratante.

Eventos de Montagem
Critério de Medição: Conforme avanços físicos de montagem medidos mensalmente.

Eventos de Testes
Critério de Medição: Ao término.

EVENTOS DE MEDIÇÃO POR EQUIPAMENTO

Eventos de Fabricação
Critério de Medição: Conjunto ou peça "em preto" (pronto para pintura).

Eventos de Entregas de Materiais
Critério de Medição: Contra entrega dos materiais no local de execução das obras ou onde indicado pelo Contratante.

EVENTOS DE MEDIÇÃO POR EQUIPAMENTO
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3,80R$                   3,80R$                   3,80R$                   22,82R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        147,03R$                  -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        147,03R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      56,55R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      56,55R$                      ok! 3,77R$                        3,77R$                   3,77R$                   3,77R$                   3,77R$                   3,77R$                   22,62R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

277,03R$               277,03R$               277,03R$               1.662,18R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! 274,62R$                    274,62R$               274,62R$               274,62R$               274,62R$               274,62R$               1.647,73R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

603,54R$               603,54R$               603,54R$               3.621,25R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! 598,30R$                    598,30R$               598,30R$               598,30R$               598,30R$               598,30R$               3.589,77R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

12,20R$                 12,20R$                 12,20R$                 73,19R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        471,58R$                  -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        471,58R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      181,38R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      181,38R$                    ok! 12,09R$                      12,09R$                 12,09R$                 12,09R$                 12,09R$                 12,09R$                 72,55R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

30,25R$                 30,25R$                 30,25R$                 181,49R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.169,41R$               -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.169,41R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      449,77R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      449,77R$                    ok! 29,98R$                      29,98R$                 29,98R$                 29,98R$                 29,98R$                 29,98R$                 179,91R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

9,58R$                   9,58R$                   9,58R$                   57,49R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        370,41R$                  -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        370,41R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      142,47R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      142,47R$                    ok! 9,50R$                        9,50R$                   9,50R$                   9,50R$                   9,50R$                   9,50R$                   56,99R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

30,50R$                 30,50R$                 30,50R$                 182,99R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.179,09R$               -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.179,09R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      453,50R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      453,50R$                    ok! 30,23R$                      30,23R$                 30,23R$                 30,23R$                 30,23R$                 30,23R$                 181,40R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

1.502,34R$            1.502,34R$            1.502,34R$            9.014,06R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        58.082,06R$             -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        58.082,06R$               ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      22.339,26R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      22.339,26R$               ok! 1.489,28R$                 1.489,28R$            1.489,28R$            1.489,28R$            1.489,28R$            1.489,28R$            8.935,70R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

98,96R$                 98,96R$                 98,96R$                 593,76R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        3.825,86R$               -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        3.825,86R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      1.471,49R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.471,49R$                 ok! 98,10R$                      98,10R$                 98,10R$                 98,10R$                 98,10R$                 98,10R$                 588,59R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

176,33R$               176,33R$               176,33R$               1.057,98R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        6.817,12R$               -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        6.817,12R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      2.621,97R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.621,97R$                 ok! 174,80R$                    174,80R$               174,80R$               174,80R$               174,80R$               174,80R$               1.048,79R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

47,04R$                 47,04R$                 47,04R$                 282,22R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.818,49R$               -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.818,49R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      699,42R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      699,42R$                    ok! 46,63R$                      46,63R$                 46,63R$                 46,63R$                 46,63R$                 46,63R$                 279,77R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

247,50R$               247,50R$               247,50R$               1.485,03R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        9.568,77R$               -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        9.568,77R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      3.680,30R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3.680,30R$                 ok! 245,35R$                    245,35R$               245,35R$               245,35R$               245,35R$               245,35R$               1.472,12R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

203,61R$               203,61R$               203,61R$               1.221,68R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        7.871,92R$               -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        7.871,92R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      3.027,66R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3.027,66R$                 ok! 201,84R$                    201,84R$               201,84R$               201,84R$               201,84R$               201,84R$               1.211,06R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

56,19R$                 56,19R$                 56,19R$                 337,14R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.172,34R$               -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        2.172,34R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      835,52R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      835,52R$                    ok! 55,70R$                      55,70R$                 55,70R$                 55,70R$                 55,70R$                 55,70R$                 334,21R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

123,46R$               123,46R$               123,46R$               740,79R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        4.773,26R$               -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        4.773,26R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      1.835,87R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.835,87R$                 ok! 122,39R$                    122,39R$               122,39R$               122,39R$               122,39R$               122,39R$               734,35R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

309,38R$               309,38R$               309,38R$               1.856,25R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        11.960,76R$             -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        11.960,76R$               ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      4.600,29R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4.600,29R$                 ok! 306,69R$                    306,69R$               306,69R$               306,69R$               306,69R$               306,69R$               1.840,12R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

253,60R$               253,60R$               253,60R$               1.521,57R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        9.804,25R$               -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        9.804,25R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      3.770,87R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3.770,87R$                 ok! 251,39R$                    251,39R$               251,39R$               251,39R$               251,39R$               251,39R$               1.508,35R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

16,31R$                 16,31R$                 16,31R$                 97,87R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        630,63R$                  -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        630,63R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      242,55R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      242,55R$                    ok! 16,17R$                      16,17R$                 16,17R$                 16,17R$                 16,17R$                 16,17R$                 97,02R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

50,47R$                 50,47R$                 50,47R$                 302,83R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.951,29R$               -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.951,29R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      750,49R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      750,49R$                    ok! 50,03R$                      50,03R$                 50,03R$                 50,03R$                 50,03R$                 50,03R$                 300,20R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

13,37R$                 13,37R$                 13,37R$                 80,23R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        516,94R$                  -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        516,94R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      198,82R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      198,82R$                    ok! 13,25R$                      13,25R$                 13,25R$                 13,25R$                 13,25R$                 13,25R$                 79,53R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      355.000,00R$         355.000,00R$            ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

49.387,33R$          49.387,33R$          49.387,33R$          296.324,00R$         ok! -R$                                      -R$                                      ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      0% -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      167.856,00R$                    167.856,00R$         167.856,00R$         167.856,00R$         167.856,00R$         167.856,00R$         167.856,00R$         1.174.992,00R$         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        244.790,00R$             244.790,00R$           244.790,00R$           -R$                        -R$                        734.370,00R$             ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      244.790,00R$         244.790,00R$         244.790,00R$         -R$                          -R$                      734.370,00R$             ok! 48.958,00R$               48.958,00R$          48.958,00R$          48.958,00R$          48.958,00R$          48.958,00R$          293.748,00R$         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      0% -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      107.593,14R$                    107.593,14R$         107.593,14R$         107.593,14R$         107.593,14R$         107.593,14R$         107.593,14R$         753.152,00R$            ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

409,17R$               409,17R$               409,17R$               2.455,00R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        15.957,50R$             -R$                        15.957,50R$               ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      6.137,50R$                  -R$                      6.137,50R$                 ok! 409,17R$                    409,17R$               409,17R$               409,17R$               409,17R$               409,17R$               2.455,00R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

2.500,00R$            2.500,00R$            2.500,00R$            15.000,00R$           ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        97.500,00R$             97.500,00R$               ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      37.500,00R$                -R$                      37.500,00R$               ok! 2.500,00R$                 2.500,00R$            2.500,00R$            2.500,00R$            2.500,00R$            2.500,00R$            15.000,00R$           ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

459,67R$               459,67R$               459,67R$               2.758,00R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      7.011,36R$             7.011,36R$                 ok! 129,84R$                    129,84R$               129,84R$               129,84R$               129,84R$               129,84R$               779,04R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.709,10R$             1.709,10R$                 ok! 31,65R$                      31,65R$                 31,65R$                 31,65R$                 31,65R$                 31,65R$                 189,90R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      36.669,78R$           36.669,78R$               ok! 679,07R$                    679,07R$               679,07R$               679,07R$               679,07R$               679,07R$               4.074,42R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.086,48R$             1.086,48R$                 ok! 20,12R$                      20,12R$                 20,12R$                 20,12R$                 20,12R$                 20,12R$                 120,72R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.075,03R$             1.075,03R$                 ok! 19,91R$                      19,91R$                 19,91R$                 19,91R$                 19,91R$                 19,91R$                 119,45R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.950,27R$             1.950,27R$                 ok! 36,12R$                      36,12R$                 36,12R$                 36,12R$                 36,12R$                 36,12R$                 216,70R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      575,46R$                575,46R$                    ok! 10,66R$                      10,66R$                 10,66R$                 10,66R$                 10,66R$                 10,66R$                 63,94R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      725,40R$                725,40R$                    ok! 13,43R$                      13,43R$                 13,43R$                 13,43R$                 13,43R$                 13,43R$                 80,60R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      243,00R$                243,00R$                    ok! 4,50R$                        4,50R$                   4,50R$                   4,50R$                   4,50R$                   4,50R$                   27,00R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      425,52R$                425,52R$                    ok! 7,88R$                        7,88R$                   7,88R$                   7,88R$                   7,88R$                   7,88R$                   47,28R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.046,57R$             1.046,57R$                 ok! 19,38R$                      19,38R$                 19,38R$                 19,38R$                 19,38R$                 19,38R$                 116,29R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      230,27R$                230,27R$                    ok! 4,26R$                        4,26R$                   4,26R$                   4,26R$                   4,26R$                   4,26R$                   25,59R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      69,35R$                  69,35R$                      ok! 1,28R$                        1,28R$                   1,28R$                   1,28R$                   1,28R$                   1,28R$                   7,71R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      348,32R$                348,32R$                    ok! 6,45R$                        6,45R$                   6,45R$                   6,45R$                   6,45R$                   6,45R$                   38,70R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      83,15R$                  83,15R$                      ok! 1,54R$                        1,54R$                   1,54R$                   1,54R$                   1,54R$                   1,54R$                   9,24R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      502,11R$                502,11R$                    ok! 9,30R$                        9,30R$                   9,30R$                   9,30R$                   9,30R$                   9,30R$                   55,79R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      903,80R$                903,80R$                    ok! 16,74R$                      16,74R$                 16,74R$                 16,74R$                 16,74R$                 16,74R$                 100,42R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      129,15R$                129,15R$                    ok! 2,39R$                        2,39R$                   2,39R$                   2,39R$                   2,39R$                   2,39R$                   14,35R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      240,50R$                240,50R$                    ok! 4,45R$                        4,45R$                   4,45R$                   4,45R$                   4,45R$                   4,45R$                   26,72R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      150,61R$                150,61R$                    ok! 2,79R$                        2,79R$                   2,79R$                   2,79R$                   2,79R$                   2,79R$                   16,73R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      132,82R$                132,82R$                    ok! 2,46R$                        2,46R$                   2,46R$                   2,46R$                   2,46R$                   2,46R$                   14,76R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      29,70R$                  29,70R$                      ok! 0,55R$                        0,55R$                   0,55R$                   0,55R$                   0,55R$                   0,55R$                   3,30R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      916,20R$                916,20R$                    ok! 16,97R$                      16,97R$                 16,97R$                 16,97R$                 16,97R$                 16,97R$                 101,80R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      553,79R$                553,79R$                    ok! 10,26R$                      10,26R$                 10,26R$                 10,26R$                 10,26R$                 10,26R$                 61,53R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      8.176,41R$             8.176,41R$                 ok! 151,42R$                    151,42R$               151,42R$               151,42R$               151,42R$               151,42R$               908,49R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      155,72R$                155,72R$                    ok! 2,88R$                        2,88R$                   2,88R$                   2,88R$                   2,88R$                   2,88R$                   17,30R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.278,36R$             1.278,36R$                 ok! 23,67R$                      23,67R$                 23,67R$                 23,67R$                 23,67R$                 23,67R$                 142,04R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      879,66R$                879,66R$                    ok! 16,29R$                      16,29R$                 16,29R$                 16,29R$                 16,29R$                 16,29R$                 97,74R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      128,52R$                128,52R$                    ok! 2,38R$                        2,38R$                   2,38R$                   2,38R$                   2,38R$                   2,38R$                   14,28R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      324,54R$                324,54R$                    ok! 6,01R$                        6,01R$                   6,01R$                   6,01R$                   6,01R$                   6,01R$                   36,06R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      440,06R$                440,06R$                    ok! 8,15R$                        8,15R$                   8,15R$                   8,15R$                   8,15R$                   8,15R$                   48,90R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      366,03R$                366,03R$                    ok! 6,78R$                        6,78R$                   6,78R$                   6,78R$                   6,78R$                   6,78R$                   40,67R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      378,00R$                378,00R$                    ok! 7,00R$                        7,00R$                   7,00R$                   7,00R$                   7,00R$                   7,00R$                   42,00R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      80,46R$                  80,46R$                      ok! 1,49R$                        1,49R$                   1,49R$                   1,49R$                   1,49R$                   1,49R$                   8,94R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      667,80R$                667,80R$                    ok! 12,37R$                      12,37R$                 12,37R$                 12,37R$                 12,37R$                 12,37R$                 74,20R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      36,13R$                  36,13R$                      ok! 0,67R$                        0,67R$                   0,67R$                   0,67R$                   0,67R$                   0,67R$                   4,01R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      17,73R$                  17,73R$                      ok! 0,33R$                        0,33R$                   0,33R$                   0,33R$                   0,33R$                   0,33R$                   1,97R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      202,50R$                202,50R$                    ok! 3,75R$                        3,75R$                   3,75R$                   3,75R$                   3,75R$                   3,75R$                   22,50R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      146,79R$                146,79R$                    ok! 2,72R$                        2,72R$                   2,72R$                   2,72R$                   2,72R$                   2,72R$                   16,31R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      28,19R$                  28,19R$                      ok! 0,52R$                        0,52R$                   0,52R$                   0,52R$                   0,52R$                   0,52R$                   3,13R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      135,00R$                135,00R$                    ok! 2,50R$                        2,50R$                   2,50R$                   2,50R$                   2,50R$                   2,50R$                   15,00R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      600,82R$                600,82R$                    ok! 11,13R$                      11,13R$                 11,13R$                 11,13R$                 11,13R$                 11,13R$                 66,76R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      648,00R$                648,00R$                    ok! 12,00R$                      12,00R$                 12,00R$                 12,00R$                 12,00R$                 12,00R$                 72,00R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      189,00R$                189,00R$                    ok! 3,50R$                        3,50R$                   3,50R$                   3,50R$                   3,50R$                   3,50R$                   21,00R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      65,88R$                  65,88R$                      ok! 1,22R$                        1,22R$                   1,22R$                   1,22R$                   1,22R$                   1,22R$                   7,32R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      75,60R$                  75,60R$                      ok! 1,40R$                        1,40R$                   1,40R$                   1,40R$                   1,40R$                   1,40R$                   8,40R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      21,60R$                  21,60R$                      ok! 0,40R$                        0,40R$                   0,40R$                   0,40R$                   0,40R$                   0,40R$                   2,40R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      907,20R$                907,20R$                    ok! 16,80R$                      16,80R$                 16,80R$                 16,80R$                 16,80R$                 16,80R$                 100,80R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      216,00R$                216,00R$                    ok! 4,00R$                        4,00R$                   4,00R$                   4,00R$                   4,00R$                   4,00R$                   24,00R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      670,68R$                670,68R$                    ok! 12,42R$                      12,42R$                 12,42R$                 12,42R$                 12,42R$                 12,42R$                 74,52R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      24,30R$                  24,30R$                      ok! 0,45R$                        0,45R$                   0,45R$                   0,45R$                   0,45R$                   0,45R$                   2,70R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3.522,55R$             3.522,55R$                 ok! 65,23R$                      65,23R$                 65,23R$                 65,23R$                 65,23R$                 65,23R$                 391,39R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      938,30R$                938,30R$                    ok! 17,38R$                      17,38R$                 17,38R$                 17,38R$                 17,38R$                 17,38R$                 104,26R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.879,24R$             2.879,24R$                 ok! 53,32R$                      53,32R$                 53,32R$                 53,32R$                 53,32R$                 53,32R$                 319,92R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      406,01R$                406,01R$                    ok! 7,52R$                        7,52R$                   7,52R$                   7,52R$                   7,52R$                   7,52R$                   45,11R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      497,72R$                497,72R$                    ok! 9,22R$                        9,22R$                   9,22R$                   9,22R$                   9,22R$                   9,22R$                   55,30R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      298,94R$                298,94R$                    ok! 5,54R$                        5,54R$                   5,54R$                   5,54R$                   5,54R$                   5,54R$                   33,22R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      352,94R$                352,94R$                    ok! 6,54R$                        6,54R$                   6,54R$                   6,54R$                   6,54R$                   6,54R$                   39,22R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      10.360,29R$           10.360,29R$               ok! 191,86R$                    191,86R$               191,86R$               191,86R$               191,86R$               191,86R$               1.151,14R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.442,95R$             2.442,95R$                 ok! 45,24R$                      45,24R$                 45,24R$                 45,24R$                 45,24R$                 45,24R$                 271,44R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      232,79R$                232,79R$                    ok! 4,31R$                        4,31R$                   4,31R$                   4,31R$                   4,31R$                   4,31R$                   25,87R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        177.279,08R$           177.279,08R$             ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      68.184,26R$           68.184,26R$               ok! 4.545,62R$                 4.545,62R$            4.545,62R$            4.545,62R$            4.545,62R$            4.545,62R$            27.273,70R$           ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        8.049,63R$               8.049,63R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3.096,01R$             3.096,01R$                 ok! 206,40R$                    206,40R$               206,40R$               206,40R$               206,40R$               206,40R$               1.238,40R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        11.840,45R$             11.840,45R$               ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4.554,02R$             4.554,02R$                 ok! 303,60R$                    303,60R$               303,60R$               303,60R$               303,60R$               303,60R$               1.821,61R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        421,20R$                  421,20R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      162,00R$                162,00R$                    ok! 10,80R$                      10,80R$                 10,80R$                 10,80R$                 10,80R$                 10,80R$                 64,80R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        421,20R$                  421,20R$                    ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      162,00R$                162,00R$                    ok! 10,80R$                      10,80R$                 10,80R$                 10,80R$                 10,80R$                 10,80R$                 64,80R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        5.148,03R$               5.148,03R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.980,01R$             1.980,01R$                 ok! 132,00R$                    132,00R$               132,00R$               132,00R$               132,00R$               132,00R$               792,00R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.965,61R$               1.965,61R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      756,00R$                756,00R$                    ok! 50,40R$                      50,40R$                 50,40R$                 50,40R$                 50,40R$                 50,40R$                 302,40R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.029,61R$               1.029,61R$                 ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      396,00R$                396,00R$                    ok! 26,40R$                      26,40R$                 26,40R$                 26,40R$                 26,40R$                 26,40R$                 158,40R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      8.640,04R$             8.640,04R$                 ok! 160,00R$                    160,00R$               160,00R$               160,00R$               160,00R$               160,00R$               960,00R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3.240,01R$             3.240,01R$                 ok! 60,00R$                      60,00R$                 60,00R$                 60,00R$                 60,00R$                 60,00R$                 360,00R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      21.600,08R$           21.600,08R$               ok! 400,00R$                    400,00R$               400,00R$               400,00R$               400,00R$               400,00R$               2.400,01R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.160,01R$             2.160,01R$                 ok! 40,00R$                      40,00R$                 40,00R$                 40,00R$                 40,00R$                 40,00R$                 240,00R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.296,01R$             1.296,01R$                 ok! 24,00R$                      24,00R$                 24,00R$                 24,00R$                 24,00R$                 24,00R$                 144,00R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

338,00R$               338,00R$               338,00R$               2.028,01R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

20,72R$                 20,72R$                 20,72R$                 124,32R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

16,00R$                 16,00R$                 16,00R$                 96,00R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

6,91R$                   6,91R$                   6,91R$                   41,47R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

41,06R$                 41,06R$                 41,06R$                 246,36R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

66,40R$                 66,40R$                 66,40R$                 398,40R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                         ok! -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                          ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          164.343,85R$         164.343,85R$             ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      

123.240,48R$        123.240,48R$        123.240,48R$        739.442,89R$         ok! 528.833,71R$                         528.833,71R$                         167.856,00R$                    167.856,00R$         167.856,00R$         167.856,00R$         167.856,00R$         167.856,00R$         167.856,00R$         2.232.659,42R$         ok! 330.521,07R$           330.521,07R$           46.520,33R$             71.671,73R$             322.908,74R$           23.625,14R$             122.984,20R$           244.790,00R$             244.790,00R$           244.790,00R$           15.957,50R$             97.500,00R$             206.154,79R$           2.302.734,57R$          ok! 339.467,29R$         339.467,29R$         63.953,86R$           160.848,31R$         47.301,62R$           244.790,00R$         244.790,00R$         244.790,00R$         43.637,50R$                164.343,85R$         211.826,88R$         2.105.216,59R$          ok! 119.619,45R$             119.619,45R$        119.619,45R$        119.619,45R$        119.619,45R$        119.619,45R$        717.716,71R$         ok! 338.974,36R$                         338.974,36R$                         107.593,14R$                    107.593,14R$         107.593,14R$         107.593,14R$         107.593,14R$         107.593,14R$         107.593,14R$         355.000,00R$         1.786.100,73R$         ok! 211.858,98R$         211.858,98R$         29.818,83R$           45.940,49R$               206.979,59R$         

1,6% 1,6% 1,6% 9,8% ok! 7,0% 7,0% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 30,3% ok! 4,4% 4,4% 0,6% 0,9% 4,3% 0,3% 1,6% 3,2% 3,2% 3,2% 0,2% 1,3% 2,7% 31,3% não ok! 4,5% 4,5% 0,8% 2,1% 0,6% 3,2% 3,2% 3,2% 0,6% 2,2% 2,8% 28,6% não ok! 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 9,8% ok! 4,5% 4,5% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 4,7% 31,3% ok! 2,8% 2,8% 0,4% 0,6% 2,7%

100,0% 100,0% -R$                         
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Teste a Vazio Documentação Treinamento Teste com Carga Apoio à Partida Total Situação

Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (50% 
da quantidade prevista 

em projeto)

Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (100% 
da quantidade prevista 

em projeto)

Conj. 1: Intermediário 
(Longarianas, apoios e 
suportes para rolos)

Conj. 2: Estrutura 
da base de 

Acionamento 

Conj. 3:
Chute de 
descarga

Conj. 4: Estrutura 
do tambor de 

Retorno

Conj. 5: Estrutura 
do tambor de 
Esticamento

Conj. 6: Estrutura 
dos tambores 

defletores

Conj. 7: 
Tambores: 

acionamento, 
retorno, 

esticamento e 
defletores

Balança de Fluxo Total Situação

Estrutura 
Metálica:

Galerias e Apoios 
(50% da 

quantidade 
prevista em 

Estrutura 
Metálica:

Galerias e Apoios 
(100% da 

quantidade 
prevista em 

Telhas e 
Acessórios

Sistemas Elétricos - 
Infraestrutura

Sistemas 
Elétricos - Cabos

Sistemas de 
Segurança - 

Infraestrutura, 
cabos e 

equipamentos

Sistemas de 
Automação - 

Infraestrutura, 
cabos e 

equipamentos

Correia 
Transporadora

Base de 
Acionamento com 
motor, redutor e 

acoplamentos

Rolos de carga, 
impacto e retorno

Sist. deAspiração 
de Pó Balança de Fluxo Total Situação

Montagem dos 
módulos das 

galerias e apoios

Içamento dos 
módulos das 
galerias pré-

montadas

Montagem dos 
Sistemas 

Elétricos e de 
Segurança

Montagem da SE-
01 e Sist. De 
Automação

Intermediário: 
apoios, 

longarinas, 
suportes e rolos

Lançamento da 
Correia

Acionamento: 
base, tamor, 

chute e 
acoplamento

Acessórios: 
Separador 

Magnéticos, Talha 
Elétrica e Aspiração

Desmontagem 
dos 

Equipamentos 
Existentes

Balança de Fluxo Total Situação

Completação 
Eletromecânica - 

Finalização da 
Montagem

Teste a Vazio

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        21.313,25R$              ok! 10.656,63R$           10.656,63R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      21.313,25R$               ok! 1.420,88R$                 1.420,88R$            1.420,88R$            1.420,88R$            1.420,88R$            1.420,88R$            8.525,30R$             ok! 16.817,42R$                           16.817,42R$                           -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      33.634,84R$              ok! 10.510,89R$           10.510,89R$           -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          21.021,77R$              ok! 10.510,89R$           10.510,89R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      21.021,77R$               ok! 1.401,45R$                 1.401,45R$            

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2.135,41R$                ok! 1.067,70R$             1.067,70R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.135,41R$                 ok! 142,36R$                    142,36R$               142,36R$               142,36R$               142,36R$               142,36R$               854,16R$                ok! 1.684,96R$                             1.684,96R$                             -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      3.369,93R$                ok! 1.053,10R$             1.053,10R$             -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          2.106,21R$                ok! 1.053,10R$             1.053,10R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.106,21R$                 ok! 140,41R$                    140,41R$               

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        46.500,58R$              ok! 23.250,29R$           23.250,29R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      46.500,58R$               ok! 3.100,04R$                 3.100,04R$            3.100,04R$            3.100,04R$            3.100,04R$            3.100,04R$            18.600,23R$           ok! 36.691,72R$                           36.691,72R$                           -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      73.383,43R$              ok! 22.932,32R$           22.932,32R$           -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          45.864,64R$              ok! 22.932,32R$           22.932,32R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      45.864,64R$               ok! 3.057,64R$                 3.057,64R$            

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.324,42R$                ok! 662,21R$                662,21R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.324,42R$                 ok! 88,29R$                      88,29R$                 88,29R$                 88,29R$                 88,29R$                 88,29R$                 529,77R$                ok! 1.045,05R$                             1.045,05R$                             -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      2.090,09R$                ok! 653,15R$                653,15R$                -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.306,31R$                ok! 653,15R$                653,15R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.306,31R$                 ok! 87,09R$                      87,09R$                 

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        6.441,23R$                ok! 3.220,62R$             3.220,62R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      6.441,23R$                 ok! 429,42R$                    429,42R$               429,42R$               429,42R$               429,42R$               429,42R$               2.576,49R$             ok! 5.082,52R$                             5.082,52R$                             -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      10.165,03R$              ok! 3.176,57R$             3.176,57R$             -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          6.353,15R$                ok! 3.176,57R$             3.176,57R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      6.353,15R$                 ok! 423,54R$                    423,54R$               

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        144.881,10R$            ok! 72.440,55R$           72.440,55R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      144.881,10R$             ok! 9.658,74R$                 9.658,74R$            9.658,74R$            9.658,74R$            9.658,74R$            9.658,74R$            57.952,44R$           ok! 114.319,78R$                         114.319,78R$                         -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      228.639,57R$            ok! 71.449,87R$           71.449,87R$           -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          142.899,73R$            ok! 71.449,87R$           71.449,87R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      142.899,73R$             ok! 9.526,65R$                 9.526,65R$            

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        28.705,50R$              ok! 14.352,75R$           14.352,75R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      28.705,50R$               ok! 1.913,70R$                 1.913,70R$            1.913,70R$            1.913,70R$            1.913,70R$            1.913,70R$            11.482,20R$           ok! 22.650,34R$                           22.650,34R$                           -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      45.300,69R$              ok! 14.156,46R$           14.156,46R$           -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          28.312,93R$              ok! 14.156,46R$           14.156,46R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      28.312,93R$               ok! 1.887,53R$                 1.887,53R$            

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        7.071,36R$                ok! 3.535,68R$             3.535,68R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      7.071,36R$                 ok! 471,42R$                    471,42R$               471,42R$               471,42R$               471,42R$               471,42R$               2.828,54R$             ok! 5.579,72R$                             5.579,72R$                             -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      11.159,44R$              ok! 3.487,32R$             3.487,32R$             -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          6.974,65R$                ok! 3.487,32R$             3.487,32R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      6.974,65R$                 ok! 464,98R$                    464,98R$               

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        9.276,78R$                ok! 4.638,39R$             4.638,39R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      9.276,78R$                 ok! 618,45R$                    618,45R$               618,45R$               618,45R$               618,45R$               618,45R$               3.710,71R$             ok! 7.319,93R$                             7.319,93R$                             -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      14.639,86R$              ok! 4.574,96R$             4.574,96R$             -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          9.149,91R$                ok! 4.574,96R$             4.574,96R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      9.149,91R$                 ok! 609,99R$                    609,99R$               

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        41.815,52R$              ok! 20.907,76R$           20.907,76R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      41.815,52R$               ok! 2.787,70R$                 2.787,70R$            2.787,70R$            2.787,70R$            2.787,70R$            2.787,70R$            16.726,21R$           ok! 32.994,92R$                           32.994,92R$                           -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      65.989,84R$              ok! 20.621,83R$           20.621,83R$           -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          41.243,65R$              ok! 20.621,83R$           20.621,83R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      41.243,65R$               ok! 2.749,58R$                 2.749,58R$            

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        5.134,32R$                ok! 2.567,16R$             2.567,16R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      5.134,32R$                 ok! 342,29R$                    342,29R$               342,29R$               342,29R$               342,29R$               342,29R$               2.053,73R$             ok! 4.051,28R$                             4.051,28R$                             -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      8.102,56R$                ok! 2.532,05R$             2.532,05R$             -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          5.064,10R$                ok! 2.532,05R$             2.532,05R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      5.064,10R$                 ok! 337,61R$                    337,61R$               

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.814,51R$                ok! 907,26R$                907,26R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.814,51R$                 ok! 120,97R$                    120,97R$               120,97R$               120,97R$               120,97R$               120,97R$               725,81R$                ok! 1.431,76R$                             1.431,76R$                             -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      2.863,52R$                ok! 894,85R$                894,85R$                -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.789,70R$                ok! 894,85R$                894,85R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.789,70R$                 ok! 119,31R$                    119,31R$               

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2.217,09R$                ok! 1.108,55R$             1.108,55R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.217,09R$                 ok! 147,81R$                    147,81R$               147,81R$               147,81R$               147,81R$               147,81R$               886,84R$                ok! 1.749,42R$                             1.749,42R$                             -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      3.498,83R$                ok! 1.093,39R$             1.093,39R$             -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          2.186,77R$                ok! 1.093,39R$             1.093,39R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.186,77R$                 ok! 145,78R$                    145,78R$               

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        9.708,53R$                ok! 4.854,26R$             4.854,26R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      9.708,53R$                 ok! 647,24R$                    647,24R$               647,24R$               647,24R$               647,24R$               647,24R$               3.883,41R$             ok! 7.660,60R$                             7.660,60R$                             -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      15.321,21R$              ok! 4.787,88R$             4.787,88R$             -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          9.575,76R$                ok! 4.787,88R$             4.787,88R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      9.575,76R$                 ok! 638,38R$                    638,38R$               

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2.217,09R$                ok! 1.108,55R$             1.108,55R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.217,09R$                 ok! 147,81R$                    147,81R$               147,81R$               147,81R$               147,81R$               147,81R$               886,84R$                ok! 1.749,42R$                             1.749,42R$                             -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      3.498,83R$                ok! 1.093,39R$             1.093,39R$             -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          2.186,77R$                ok! 1.093,39R$             1.093,39R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.186,77R$                 ok! 145,78R$                    145,78R$               

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        27.503,61R$              ok! 13.751,80R$           13.751,80R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      27.503,61R$               ok! 1.833,57R$                 1.833,57R$            1.833,57R$            1.833,57R$            1.833,57R$            1.833,57R$            11.001,44R$           ok! 21.701,98R$                           21.701,98R$                           -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      43.403,95R$              ok! 13.563,73R$           13.563,73R$           -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          27.127,47R$              ok! 13.563,73R$           13.563,73R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      27.127,47R$               ok! 1.808,50R$                 1.808,50R$            

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        9.043,40R$                ok! 4.521,70R$             4.521,70R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      9.043,40R$                 ok! 602,89R$                    602,89R$               602,89R$               602,89R$               602,89R$               602,89R$               3.617,36R$             ok! 7.135,78R$                             7.135,78R$                             -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      14.271,56R$              ok! 4.459,86R$             4.459,86R$             -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          8.919,72R$                ok! 4.459,86R$             4.459,86R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      8.919,72R$                 ok! 594,65R$                    594,65R$               

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        6.540,42R$                ok! 3.270,21R$             3.270,21R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      6.540,42R$                 ok! 436,03R$                    436,03R$               436,03R$               436,03R$               436,03R$               436,03R$               2.616,17R$             ok! 5.160,78R$                             5.160,78R$                             -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      10.321,56R$              ok! 3.225,49R$             3.225,49R$             -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          6.450,97R$                ok! 3.225,49R$             3.225,49R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      6.450,97R$                 ok! 430,06R$                    430,06R$               

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        29.891,53R$              ok! 14.945,76R$           14.945,76R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      29.891,53R$               ok! 1.992,77R$                 1.992,77R$            1.992,77R$            1.992,77R$            1.992,77R$            1.992,77R$            11.956,61R$           ok! 23.586,19R$                           23.586,19R$                           -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      47.172,38R$              ok! 14.741,37R$           14.741,37R$           -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          29.482,74R$              ok! 14.741,37R$           14.741,37R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      29.482,74R$               ok! 1.965,52R$                 1.965,52R$            

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        20.182,30R$              ok! 10.091,15R$           10.091,15R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      20.182,30R$               ok! 1.345,49R$                 1.345,49R$            1.345,49R$            1.345,49R$            1.345,49R$            1.345,49R$            8.072,92R$             ok! 15.925,04R$                           15.925,04R$                           -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      31.850,07R$              ok! 9.953,15R$             9.953,15R$             -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          19.906,29R$              ok! 9.953,15R$             9.953,15R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      19.906,29R$               ok! 1.327,09R$                 1.327,09R$            

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        16.950,59R$              ok! 3.259,73R$             3.259,73R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      6.519,46R$                 ok! 434,63R$                    434,63R$               434,63R$               434,63R$               434,63R$               434,63R$               2.607,78R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      16.718,78R$           -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          16.718,78R$              ok! 3.215,15R$             3.215,15R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      6.430,30R$                 ok! 428,69R$                    428,69R$               

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2.462,09R$                ok! 473,48R$                473,48R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      946,96R$                    ok! 63,13R$                      63,13R$                 63,13R$                 63,13R$                 63,13R$                 63,13R$                 378,78R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      2.428,42R$             -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          2.428,42R$                ok! 467,00R$                467,00R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      934,01R$                    ok! 62,27R$                      62,27R$                 

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        3.077,93R$                ok! 591,91R$                591,91R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.183,82R$                 ok! 78,92R$                      78,92R$                 78,92R$                 78,92R$                 78,92R$                 78,92R$                 473,53R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      3.035,83R$             -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          3.035,83R$                ok! 583,81R$                583,81R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.167,63R$                 ok! 77,84R$                      77,84R$                 

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        7.328,22R$                ok! 1.409,27R$             1.409,27R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.818,54R$                 ok! 187,90R$                    187,90R$               187,90R$               187,90R$               187,90R$               187,90R$               1.127,42R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      7.228,00R$             -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          7.228,00R$                ok! 1.390,00R$             1.390,00R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.780,00R$                 ok! 185,33R$                    185,33R$               

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      5.927,97R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      5.927,97R$                 ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      5.846,90R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      5.846,90R$                 ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      35.065,48R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      35.065,48R$               ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      34.585,93R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      34.585,93R$               ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        193,60R$                   ok! -R$                      -R$                      74,46R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      74,46R$                      ok! 4,96R$                        4,96R$                   4,96R$                   4,96R$                   4,96R$                   4,96R$                   29,78R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      190,95R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          190,95R$                   ok! -R$                      -R$                      73,44R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      73,44R$                      ok! 4,90R$                        4,90R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        94,38R$                     ok! -R$                      -R$                      36,30R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      36,30R$                      ok! 2,42R$                        2,42R$                   2,42R$                   2,42R$                   2,42R$                   2,42R$                   14,52R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      93,09R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          93,09R$                     ok! -R$                      -R$                      35,80R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      35,80R$                      ok! 2,39R$                        2,39R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        58,23R$                     ok! -R$                      -R$                      22,40R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      22,40R$                      ok! 1,49R$                        1,49R$                   1,49R$                   1,49R$                   1,49R$                   1,49R$                   8,96R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      57,43R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          57,43R$                     ok! -R$                      -R$                      22,09R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      22,09R$                      ok! 1,47R$                        1,47R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        16,22R$                     ok! -R$                      -R$                      6,24R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      6,24R$                        ok! 0,42R$                        0,42R$                   0,42R$                   0,42R$                   0,42R$                   0,42R$                   2,49R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      15,99R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          15,99R$                     ok! -R$                      -R$                      6,15R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      6,15R$                        ok! 0,41R$                        0,41R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        41,75R$                     ok! -R$                      -R$                      16,06R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      16,06R$                      ok! 1,07R$                        1,07R$                   1,07R$                   1,07R$                   1,07R$                   1,07R$                   6,42R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      41,18R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          41,18R$                     ok! -R$                      -R$                      15,84R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      15,84R$                      ok! 1,06R$                        1,06R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        160,87R$                   ok! -R$                      -R$                      61,87R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      61,87R$                      ok! 4,12R$                        4,12R$                   4,12R$                   4,12R$                   4,12R$                   4,12R$                   24,75R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      158,67R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          158,67R$                   ok! -R$                      -R$                      61,03R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      61,03R$                      ok! 4,07R$                        4,07R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        4.143,54R$                ok! -R$                      -R$                      1.593,67R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.593,67R$                 ok! 106,24R$                    106,24R$               106,24R$               106,24R$               106,24R$               106,24R$               637,47R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      4.086,87R$                 -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          4.086,87R$                ok! -R$                      -R$                      1.571,87R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.571,87R$                 ok! 104,79R$                    104,79R$               

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        66,88R$                     ok! -R$                      -R$                      25,72R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      25,72R$                      ok! 1,71R$                        1,71R$                   1,71R$                   1,71R$                   1,71R$                   1,71R$                   10,29R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      65,97R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          65,97R$                     ok! -R$                      -R$                      25,37R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      25,37R$                      ok! 1,69R$                        1,69R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        41,88R$                     ok! -R$                      -R$                      16,11R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      16,11R$                      ok! 1,07R$                        1,07R$                   1,07R$                   1,07R$                   1,07R$                   1,07R$                   6,44R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      41,31R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          41,31R$                     ok! -R$                      -R$                      15,89R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      15,89R$                      ok! 1,06R$                        1,06R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.694,33R$                ok! -R$                      -R$                      651,67R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      651,67R$                    ok! 43,44R$                      43,44R$                 43,44R$                 43,44R$                 43,44R$                 43,44R$                 260,67R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      1.671,16R$                 -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.671,16R$                ok! -R$                      -R$                      642,75R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      642,75R$                    ok! 42,85R$                      42,85R$                 

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        12,75R$                     ok! -R$                      -R$                      4,90R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4,90R$                        ok! 0,33R$                        0,33R$                   0,33R$                   0,33R$                   0,33R$                   0,33R$                   1,96R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      12,57R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          12,57R$                     ok! -R$                      -R$                      4,84R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4,84R$                        ok! 0,32R$                        0,32R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        47,82R$                     ok! -R$                      -R$                      18,39R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      18,39R$                      ok! 1,23R$                        1,23R$                   1,23R$                   1,23R$                   1,23R$                   1,23R$                   7,36R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      47,16R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          47,16R$                     ok! -R$                      -R$                      18,14R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      18,14R$                      ok! 1,21R$                        1,21R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        46,81R$                     ok! -R$                      -R$                      18,00R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      18,00R$                      ok! 1,20R$                        1,20R$                   1,20R$                   1,20R$                   1,20R$                   1,20R$                   7,20R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      46,17R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          46,17R$                     ok! -R$                      -R$                      17,76R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      17,76R$                      ok! 1,18R$                        1,18R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        4,07R$                       ok! -R$                      -R$                      1,56R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1,56R$                        ok! 0,10R$                        0,10R$                   0,10R$                   0,10R$                   0,10R$                   0,10R$                   0,63R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      4,01R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          4,01R$                       ok! -R$                      -R$                      1,54R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1,54R$                        ok! 0,10R$                        0,10R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        45,04R$                     ok! -R$                      -R$                      17,32R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      17,32R$                      ok! 1,15R$                        1,15R$                   1,15R$                   1,15R$                   1,15R$                   1,15R$                   6,93R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      44,43R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          44,43R$                     ok! -R$                      -R$                      17,09R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      17,09R$                      ok! 1,14R$                        1,14R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        124,41R$                   ok! -R$                      -R$                      47,85R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      47,85R$                      ok! 3,19R$                        3,19R$                   3,19R$                   3,19R$                   3,19R$                   3,19R$                   19,14R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      122,71R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          122,71R$                   ok! -R$                      -R$                      47,19R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      47,19R$                      ok! 3,15R$                        3,15R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        84,98R$                     ok! -R$                      -R$                      32,68R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      32,68R$                      ok! 2,18R$                        2,18R$                   2,18R$                   2,18R$                   2,18R$                   2,18R$                   13,07R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      83,82R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          83,82R$                     ok! -R$                      -R$                      32,24R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      32,24R$                      ok! 2,15R$                        2,15R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        6,77R$                       ok! -R$                      -R$                      2,60R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2,60R$                        ok! 0,17R$                        0,17R$                   0,17R$                   0,17R$                   0,17R$                   0,17R$                   1,04R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      6,68R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          6,68R$                       ok! -R$                      -R$                      2,57R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2,57R$                        ok! 0,17R$                        0,17R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        5,13R$                       ok! -R$                      -R$                      1,97R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1,97R$                        ok! 0,13R$                        0,13R$                   0,13R$                   0,13R$                   0,13R$                   0,13R$                   0,79R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      5,06R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          5,06R$                       ok! -R$                      -R$                      1,95R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1,95R$                        ok! 0,13R$                        0,13R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        59,46R$                     ok! -R$                      -R$                      22,87R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      22,87R$                      ok! 1,52R$                        1,52R$                   1,52R$                   1,52R$                   1,52R$                   1,52R$                   9,15R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      58,65R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          58,65R$                     ok! -R$                      -R$                      22,56R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      22,56R$                      ok! 1,50R$                        1,50R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        4,52R$                       ok! -R$                      -R$                      1,74R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1,74R$                        ok! 0,12R$                        0,12R$                   0,12R$                   0,12R$                   0,12R$                   0,12R$                   0,70R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      4,46R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          4,46R$                       ok! -R$                      -R$                      1,71R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1,71R$                        ok! 0,11R$                        0,11R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        11,81R$                     ok! -R$                      -R$                      4,54R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4,54R$                        ok! 0,30R$                        0,30R$                   0,30R$                   0,30R$                   0,30R$                   0,30R$                   1,82R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      11,65R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          11,65R$                     ok! -R$                      -R$                      4,48R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4,48R$                        ok! 0,30R$                        0,30R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        626,11R$                   ok! -R$                      -R$                      240,81R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      240,81R$                    ok! 16,05R$                      16,05R$                 16,05R$                 16,05R$                 16,05R$                 16,05R$                 96,32R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      617,55R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          617,55R$                   ok! -R$                      -R$                      237,52R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      237,52R$                    ok! 15,83R$                      15,83R$                 

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        99,09R$                     ok! -R$                      -R$                      38,11R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      38,11R$                      ok! 2,54R$                        2,54R$                   2,54R$                   2,54R$                   2,54R$                   2,54R$                   15,25R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      97,74R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          97,74R$                     ok! -R$                      -R$                      37,59R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      37,59R$                      ok! 2,51R$                        2,51R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        5.092,63R$                ok! -R$                      -R$                      1.958,70R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.958,70R$                 ok! 130,58R$                    130,58R$               130,58R$               130,58R$               130,58R$               130,58R$               783,48R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      5.022,98R$                 -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          5.022,98R$                ok! -R$                      -R$                      1.931,92R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.931,92R$                 ok! 128,79R$                    128,79R$               

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        246,42R$                   ok! -R$                      -R$                      94,78R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      94,78R$                      ok! 6,32R$                        6,32R$                   6,32R$                   6,32R$                   6,32R$                   6,32R$                   37,91R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      243,05R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          243,05R$                   ok! -R$                      -R$                      93,48R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      93,48R$                      ok! 6,23R$                        6,23R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2.399,67R$                ok! -R$                      -R$                      922,95R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      922,95R$                    ok! 61,53R$                      61,53R$                 61,53R$                 61,53R$                 61,53R$                 61,53R$                 369,18R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      2.366,85R$                 -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          2.366,85R$                ok! -R$                      -R$                      910,33R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      910,33R$                    ok! 60,69R$                      60,69R$                 

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.057,55R$                ok! -R$                      -R$                      406,75R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      406,75R$                    ok! 27,12R$                      27,12R$                 27,12R$                 27,12R$                 27,12R$                 27,12R$                 162,70R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      1.043,09R$                 -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.043,09R$                ok! -R$                      -R$                      401,19R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      401,19R$                    ok! 26,75R$                      26,75R$                 

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        271,48R$                   ok! -R$                      -R$                      104,42R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      104,42R$                    ok! 6,96R$                        6,96R$                   6,96R$                   6,96R$                   6,96R$                   6,96R$                   41,77R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      267,77R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          267,77R$                   ok! -R$                      -R$                      102,99R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      102,99R$                    ok! 6,87R$                        6,87R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        372,89R$                   ok! -R$                      -R$                      143,42R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      143,42R$                    ok! 9,56R$                        9,56R$                   9,56R$                   9,56R$                   9,56R$                   9,56R$                   57,37R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      367,79R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          367,79R$                   ok! -R$                      -R$                      141,46R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      141,46R$                    ok! 9,43R$                        9,43R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        3,99R$                       ok! -R$                      -R$                      1,53R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1,53R$                        ok! 0,10R$                        0,10R$                   0,10R$                   0,10R$                   0,10R$                   0,10R$                   0,61R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      3,93R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          3,93R$                       ok! -R$                      -R$                      1,51R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1,51R$                        ok! 0,10R$                        0,10R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        7,72R$                       ok! -R$                      -R$                      2,97R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2,97R$                        ok! 0,20R$                        0,20R$                   0,20R$                   0,20R$                   0,20R$                   0,20R$                   1,19R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      7,61R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          7,61R$                       ok! -R$                      -R$                      2,93R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2,93R$                        ok! 0,20R$                        0,20R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        83,74R$                     ok! -R$                      -R$                      32,21R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      32,21R$                      ok! 2,15R$                        2,15R$                   2,15R$                   2,15R$                   2,15R$                   2,15R$                   12,88R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      82,59R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          82,59R$                     ok! -R$                      -R$                      31,77R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      31,77R$                      ok! 2,12R$                        2,12R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        15,68R$                     ok! -R$                      -R$                      6,03R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      6,03R$                        ok! 0,40R$                        0,40R$                   0,40R$                   0,40R$                   0,40R$                   0,40R$                   2,41R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      15,46R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          15,46R$                     ok! -R$                      -R$                      5,95R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      5,95R$                        ok! 0,40R$                        0,40R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        6,81R$                       ok! -R$                      -R$                      2,62R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2,62R$                        ok! 0,17R$                        0,17R$                   0,17R$                   0,17R$                   0,17R$                   0,17R$                   1,05R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      6,71R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          6,71R$                       ok! -R$                      -R$                      2,58R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2,58R$                        ok! 0,17R$                        0,17R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        24,55R$                     ok! -R$                      -R$                      9,44R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      9,44R$                        ok! 0,63R$                        0,63R$                   0,63R$                   0,63R$                   0,63R$                   0,63R$                   3,78R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      24,21R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          24,21R$                     ok! -R$                      -R$                      9,31R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      9,31R$                        ok! 0,62R$                        0,62R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        11,43R$                     ok! -R$                      -R$                      4,39R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4,39R$                        ok! 0,29R$                        0,29R$                   0,29R$                   0,29R$                   0,29R$                   0,29R$                   1,76R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      11,27R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          11,27R$                     ok! -R$                      -R$                      4,33R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4,33R$                        ok! 0,29R$                        0,29R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        4,48R$                       ok! -R$                      -R$                      1,72R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1,72R$                        ok! 0,11R$                        0,11R$                   0,11R$                   0,11R$                   0,11R$                   0,11R$                   0,69R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      4,41R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          4,41R$                       ok! -R$                      -R$                      1,70R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1,70R$                        ok! 0,11R$                        0,11R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        277,91R$                   ok! -R$                      -R$                      106,89R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      106,89R$                    ok! 7,13R$                        7,13R$                   7,13R$                   7,13R$                   7,13R$                   7,13R$                   42,75R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      274,11R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          274,11R$                   ok! -R$                      -R$                      105,43R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      105,43R$                    ok! 7,03R$                        7,03R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        94,21R$                     ok! -R$                      -R$                      36,23R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      36,23R$                      ok! 2,42R$                        2,42R$                   2,42R$                   2,42R$                   2,42R$                   2,42R$                   14,49R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      92,92R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          92,92R$                     ok! -R$                      -R$                      35,74R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      35,74R$                      ok! 2,38R$                        2,38R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        5.327,03R$                ok! -R$                      -R$                      2.048,86R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.048,86R$                 ok! 136,59R$                    136,59R$               136,59R$               136,59R$               136,59R$               136,59R$               819,54R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      5.254,18R$                 -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          5.254,18R$                ok! -R$                      -R$                      2.020,84R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.020,84R$                 ok! 134,72R$                    134,72R$               

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2,53R$                       ok! -R$                      -R$                      0,97R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      0,97R$                        ok! 0,06R$                        0,06R$                   0,06R$                   0,06R$                   0,06R$                   0,06R$                   0,39R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      2,50R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          2,50R$                       ok! -R$                      -R$                      0,96R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      0,96R$                        ok! 0,06R$                        0,06R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        5,30R$                       ok! -R$                      -R$                      2,04R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2,04R$                        ok! 0,14R$                        0,14R$                   0,14R$                   0,14R$                   0,14R$                   0,14R$                   0,81R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      5,22R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          5,22R$                       ok! -R$                      -R$                      2,01R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2,01R$                        ok! 0,13R$                        0,13R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.464,03R$                ok! -R$                      -R$                      563,09R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      563,09R$                    ok! 37,54R$                      37,54R$                 37,54R$                 37,54R$                 37,54R$                 37,54R$                 225,24R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      1.444,01R$                 -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.444,01R$                ok! -R$                      -R$                      555,39R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      555,39R$                    ok! 37,03R$                      37,03R$                 

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        26,08R$                     ok! -R$                      -R$                      10,03R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      10,03R$                      ok! 0,67R$                        0,67R$                   0,67R$                   0,67R$                   0,67R$                   0,67R$                   4,01R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      25,72R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          25,72R$                     ok! -R$                      -R$                      9,89R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      9,89R$                        ok! 0,66R$                        0,66R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        49,87R$                     ok! -R$                      -R$                      19,18R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      19,18R$                      ok! 1,28R$                        1,28R$                   1,28R$                   1,28R$                   1,28R$                   1,28R$                   7,67R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      49,19R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          49,19R$                     ok! -R$                      -R$                      18,92R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      18,92R$                      ok! 1,26R$                        1,26R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        204,70R$                   ok! -R$                      -R$                      78,73R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      78,73R$                      ok! 5,25R$                        5,25R$                   5,25R$                   5,25R$                   5,25R$                   5,25R$                   31,49R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      201,90R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          201,90R$                   ok! -R$                      -R$                      77,65R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      77,65R$                      ok! 5,18R$                        5,18R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        81,68R$                     ok! -R$                      -R$                      31,42R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      31,42R$                      ok! 2,09R$                        2,09R$                   2,09R$                   2,09R$                   2,09R$                   2,09R$                   12,57R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      80,57R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          80,57R$                     ok! -R$                      -R$                      30,99R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      30,99R$                      ok! 2,07R$                        2,07R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        40,00R$                     ok! -R$                      -R$                      15,39R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      15,39R$                      ok! 1,03R$                        1,03R$                   1,03R$                   1,03R$                   1,03R$                   1,03R$                   6,15R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      39,45R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          39,45R$                     ok! -R$                      -R$                      15,17R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      15,17R$                      ok! 1,01R$                        1,01R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        22,48R$                     ok! -R$                      -R$                      8,64R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      8,64R$                        ok! 0,58R$                        0,58R$                   0,58R$                   0,58R$                   0,58R$                   0,58R$                   3,46R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      22,17R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          22,17R$                     ok! -R$                      -R$                      8,53R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      8,53R$                        ok! 0,57R$                        0,57R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        34,38R$                     ok! -R$                      -R$                      13,22R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      13,22R$                      ok! 0,88R$                        0,88R$                   0,88R$                   0,88R$                   0,88R$                   0,88R$                   5,29R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      33,91R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          33,91R$                     ok! -R$                      -R$                      13,04R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      13,04R$                      ok! 0,87R$                        0,87R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        8,40R$                       ok! -R$                      -R$                      3,23R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3,23R$                        ok! 0,22R$                        0,22R$                   0,22R$                   0,22R$                   0,22R$                   0,22R$                   1,29R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      8,29R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          8,29R$                       ok! -R$                      -R$                      3,19R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3,19R$                        ok! 0,21R$                        0,21R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        69,07R$                     ok! -R$                      -R$                      26,57R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      26,57R$                      ok! 1,77R$                        1,77R$                   1,77R$                   1,77R$                   1,77R$                   1,77R$                   10,63R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      68,12R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          68,12R$                     ok! -R$                      -R$                      26,20R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      26,20R$                      ok! 1,75R$                        1,75R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        8,21R$                       ok! -R$                      -R$                      3,16R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3,16R$                        ok! 0,21R$                        0,21R$                   0,21R$                   0,21R$                   0,21R$                   0,21R$                   1,26R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      8,10R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          8,10R$                       ok! -R$                      -R$                      3,12R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3,12R$                        ok! 0,21R$                        0,21R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2.018,26R$                ok! -R$                      -R$                      776,25R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      776,25R$                    ok! 51,75R$                      51,75R$                 51,75R$                 51,75R$                 51,75R$                 51,75R$                 310,50R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      1.990,65R$                 -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.990,65R$                ok! -R$                      -R$                      765,64R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      765,64R$                    ok! 51,04R$                      51,04R$                 

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        160,21R$                   ok! -R$                      -R$                      61,62R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      61,62R$                      ok! 4,11R$                        4,11R$                   4,11R$                   4,11R$                   4,11R$                   4,11R$                   24,65R$                  não ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      158,02R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          158,02R$                   ok! -R$                      -R$                      60,78R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      60,78R$                      ok! 4,05R$                        4,05R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        372,53R$                   ok! -R$                      -R$                      143,28R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      143,28R$                    ok! 9,55R$                        9,55R$                   9,55R$                   9,55R$                   9,55R$                   9,55R$                   57,31R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      367,44R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          367,44R$                   ok! -R$                      -R$                      141,32R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      141,32R$                    ok! 9,42R$                        9,42R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        18.384,17R$              ok! -R$                      -R$                      7.070,83R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      7.070,83R$                 ok! 471,39R$                    471,39R$               471,39R$               471,39R$               471,39R$               471,39R$               2.828,33R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      18.132,75R$               -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          18.132,75R$              ok! -R$                      -R$                      6.974,13R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      6.974,13R$                 ok! 464,94R$                    464,94R$               

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        3.313,33R$                ok! -R$                      -R$                      1.274,36R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.274,36R$                 ok! 84,96R$                      84,96R$                 84,96R$                 84,96R$                 84,96R$                 84,96R$                 509,74R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          3.268,02R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          3.268,02R$                ok! -R$                      -R$                      1.256,93R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.256,93R$                 ok! 83,80R$                      83,80R$                 

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        3.375,51R$                ok! -R$                      -R$                      1.298,27R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.298,27R$                 ok! 86,55R$                      86,55R$                 86,55R$                 86,55R$                 86,55R$                 86,55R$                 519,31R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          3.329,35R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          3.329,35R$                ok! -R$                      -R$                      1.280,52R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.280,52R$                 ok! 85,37R$                      85,37R$                 

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        10.767,30R$              ok! -R$                      -R$                      4.141,27R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4.141,27R$                 ok! 276,08R$                    276,08R$               276,08R$               276,08R$               276,08R$               276,08R$               1.656,51R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          10.620,05R$           -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          10.620,05R$              ok! -R$                      -R$                      4.084,63R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4.084,63R$                 ok! 272,31R$                    272,31R$               

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        101.284,25R$            ok! -R$                      -R$                      38.955,48R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      38.955,48R$               ok! 2.597,03R$                 2.597,03R$            2.597,03R$            2.597,03R$            2.597,03R$            2.597,03R$            15.582,19R$           ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          99.899,10R$           -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          99.899,10R$              ok! -R$                      -R$                      38.422,73R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      38.422,73R$               ok! 2.561,52R$                 2.561,52R$            

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.779,81R$                ok! -R$                      -R$                      684,54R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      684,54R$                    ok! 45,64R$                      45,64R$                 45,64R$                 45,64R$                 45,64R$                 45,64R$                 273,82R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          1.755,47R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.755,47R$                ok! -R$                      -R$                      675,18R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      675,18R$                    ok! 45,01R$                      45,01R$                 

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        13.295,43R$              ok! -R$                      -R$                      5.113,63R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      5.113,63R$                 ok! 340,91R$                    340,91R$               340,91R$               340,91R$               340,91R$               340,91R$               2.045,45R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          13.113,61R$           -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          13.113,61R$              ok! -R$                      -R$                      5.043,70R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      5.043,70R$                 ok! 336,25R$                    336,25R$               

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        7.476,53R$                ok! -R$                      -R$                      2.875,59R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.875,59R$                 ok! 191,71R$                    191,71R$               191,71R$               191,71R$               191,71R$               191,71R$               1.150,24R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          7.374,29R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          7.374,29R$                ok! -R$                      -R$                      2.836,26R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.836,26R$                 ok! 189,08R$                    189,08R$               

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        414,48R$                   ok! -R$                      -R$                      159,42R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      159,42R$                    ok! 10,63R$                      10,63R$                 10,63R$                 10,63R$                 10,63R$                 10,63R$                 63,77R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          408,81R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          408,81R$                   ok! -R$                      -R$                      157,24R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      157,24R$                    ok! 10,48R$                      10,48R$                 

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        43.287,14R$              ok! -R$                      -R$                      16.648,90R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      16.648,90R$               ok! 1.109,93R$                 1.109,93R$            1.109,93R$            1.109,93R$            1.109,93R$            1.109,93R$            6.659,56R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          42.695,15R$           -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          42.695,15R$              ok! -R$                      -R$                      16.421,21R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      16.421,21R$               ok! 1.094,75R$                 1.094,75R$            

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        3.114,60R$                ok! -R$                      -R$                      1.197,92R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.197,92R$                 ok! 79,86R$                      79,86R$                 79,86R$                 79,86R$                 79,86R$                 79,86R$                 479,17R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          3.072,00R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          3.072,00R$                ok! -R$                      -R$                      1.181,54R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.181,54R$                 ok! 78,77R$                      78,77R$                 

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        395,56R$                   ok! -R$                      -R$                      152,14R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      152,14R$                    ok! 10,14R$                      10,14R$                 10,14R$                 10,14R$                 10,14R$                 10,14R$                 60,86R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          390,15R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          390,15R$                   ok! -R$                      -R$                      150,06R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      150,06R$                    ok! 10,00R$                      10,00R$                 

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        70,34R$                     ok! -R$                      -R$                      27,05R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      27,05R$                      ok! 1,80R$                        1,80R$                   1,80R$                   1,80R$                   1,80R$                   1,80R$                   10,82R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          69,38R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          69,38R$                     ok! -R$                      -R$                      26,68R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      26,68R$                      ok! 1,78R$                        1,78R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        15,90R$                     ok! -R$                      -R$                      6,12R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      6,12R$                        ok! 0,41R$                        0,41R$                   0,41R$                   0,41R$                   0,41R$                   0,41R$                   2,45R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          15,69R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          15,69R$                     ok! -R$                      -R$                      6,03R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      6,03R$                        ok! 0,40R$                        0,40R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        109,55R$                   ok! -R$                      -R$                      42,14R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      42,14R$                      ok! 2,81R$                        2,81R$                   2,81R$                   2,81R$                   2,81R$                   2,81R$                   16,85R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          108,06R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          108,06R$                   ok! -R$                      -R$                      41,56R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      41,56R$                      ok! 2,77R$                        2,77R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        9,42R$                       ok! -R$                      -R$                      3,62R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3,62R$                        ok! 0,24R$                        0,24R$                   0,24R$                   0,24R$                   0,24R$                   0,24R$                   1,45R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          9,29R$                    -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          9,29R$                       ok! -R$                      -R$                      3,57R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3,57R$                        ok! 0,24R$                        0,24R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        8.582,45R$                ok! -R$                      -R$                      3.300,94R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3.300,94R$                 ok! 220,06R$                    220,06R$               220,06R$               220,06R$               220,06R$               220,06R$               1.320,38R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          8.465,08R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          8.465,08R$                ok! -R$                      -R$                      3.255,80R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3.255,80R$                 ok! 217,05R$                    217,05R$               

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        3.232,33R$                ok! -R$                      -R$                      1.243,20R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.243,20R$                 ok! 82,88R$                      82,88R$                 82,88R$                 82,88R$                 82,88R$                 82,88R$                 497,28R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          3.188,13R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          3.188,13R$                ok! -R$                      -R$                      1.226,20R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.226,20R$                 ok! 81,75R$                      81,75R$                 

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        6.400,96R$                ok! -R$                      -R$                      2.461,91R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.461,91R$                 ok! 164,13R$                    164,13R$               164,13R$               164,13R$               164,13R$               164,13R$               984,76R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          6.313,43R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          6.313,43R$                ok! -R$                      -R$                      2.428,24R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.428,24R$                 ok! 161,88R$                    161,88R$               

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        54,68R$                     ok! -R$                      -R$                      21,03R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      21,03R$                      ok! 1,40R$                        1,40R$                   1,40R$                   1,40R$                   1,40R$                   1,40R$                   8,41R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          53,94R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          53,94R$                     ok! -R$                      -R$                      20,74R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      20,74R$                      ok! 1,38R$                        1,38R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

19,08R$                       -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        19,08R$                     ok! -R$                      -R$                      7,34R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      7,34R$                        ok! 0,49R$                        0,49R$                   0,49R$                   0,49R$                   0,49R$                   0,49R$                   2,93R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      18,82R$                       -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          18,82R$                     ok! -R$                      -R$                      7,24R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      7,24R$                        ok! 0,48R$                        0,48R$                   

119,51R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        119,51R$                   ok! -R$                      -R$                      45,96R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      45,96R$                      ok! 3,06R$                        3,06R$                   3,06R$                   3,06R$                   3,06R$                   3,06R$                   18,39R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      117,87R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          117,87R$                   ok! -R$                      -R$                      45,34R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      45,34R$                      ok! 3,02R$                        3,02R$                   

403,08R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        403,08R$                   ok! -R$                      -R$                      155,03R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      155,03R$                    ok! 10,34R$                      10,34R$                 10,34R$                 10,34R$                 10,34R$                 10,34R$                 62,01R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      397,56R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          397,56R$                   ok! -R$                      -R$                      152,91R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      152,91R$                    ok! 10,19R$                      10,19R$                 

1.794,71R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.794,71R$                ok! -R$                      -R$                      690,27R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      690,27R$                    ok! 46,02R$                      46,02R$                 46,02R$                 46,02R$                 46,02R$                 46,02R$                 276,11R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.770,16R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.770,16R$                ok! -R$                      -R$                      680,83R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      680,83R$                    ok! 45,39R$                      45,39R$                 

110,56R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        110,56R$                   ok! -R$                      -R$                      42,52R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      42,52R$                      ok! 2,83R$                        2,83R$                   2,83R$                   2,83R$                   2,83R$                   2,83R$                   17,01R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      109,05R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          109,05R$                   ok! -R$                      -R$                      41,94R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      41,94R$                      ok! 2,80R$                        2,80R$                   

813,34R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        813,34R$                   ok! -R$                      -R$                      312,82R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      312,82R$                    ok! 20,85R$                      20,85R$                 20,85R$                 20,85R$                 20,85R$                 20,85R$                 125,13R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      802,22R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          802,22R$                   ok! -R$                      -R$                      308,55R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      308,55R$                    ok! 20,57R$                      20,57R$                 

698,51R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        698,51R$                   ok! -R$                      -R$                      268,66R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      268,66R$                    ok! 17,91R$                      17,91R$                 17,91R$                 17,91R$                 17,91R$                 17,91R$                 107,46R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      688,95R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          688,95R$                   ok! -R$                      -R$                      264,98R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      264,98R$                    ok! 17,67R$                      17,67R$                 

69,73R$                       -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        69,73R$                     ok! -R$                      -R$                      26,82R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      26,82R$                      ok! 1,79R$                        1,79R$                   1,79R$                   1,79R$                   1,79R$                   1,79R$                   10,73R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      68,78R$                       -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          68,78R$                     ok! -R$                      -R$                      26,45R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      26,45R$                      ok! 1,76R$                        1,76R$                   

48,91R$                       -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        48,91R$                     ok! -R$                      -R$                      18,81R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      18,81R$                      ok! 1,25R$                        1,25R$                   1,25R$                   1,25R$                   1,25R$                   1,25R$                   7,52R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      48,24R$                       -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          48,24R$                     ok! -R$                      -R$                      18,55R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      18,55R$                      ok! 1,24R$                        1,24R$                   

135,97R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        135,97R$                   ok! -R$                      -R$                      52,30R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      52,30R$                      ok! 3,49R$                        3,49R$                   3,49R$                   3,49R$                   3,49R$                   3,49R$                   20,92R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      134,11R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          134,11R$                   ok! -R$                      -R$                      51,58R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      51,58R$                      ok! 3,44R$                        3,44R$                   

210,46R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        210,46R$                   ok! -R$                      -R$                      80,95R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      80,95R$                      ok! 5,40R$                        5,40R$                   5,40R$                   5,40R$                   5,40R$                   5,40R$                   32,38R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      207,58R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          207,58R$                   ok! -R$                      -R$                      79,84R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      79,84R$                      ok! 5,32R$                        5,32R$                   

162,68R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        162,68R$                   ok! -R$                      -R$                      62,57R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      62,57R$                      ok! 4,17R$                        4,17R$                   4,17R$                   4,17R$                   4,17R$                   4,17R$                   25,03R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      160,45R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          160,45R$                   ok! -R$                      -R$                      61,71R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      61,71R$                      ok! 4,11R$                        4,11R$                   

989,71R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        989,71R$                   ok! -R$                      -R$                      380,66R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      380,66R$                    ok! 25,38R$                      25,38R$                 25,38R$                 25,38R$                 25,38R$                 25,38R$                 152,26R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      976,18R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          976,18R$                   ok! -R$                      -R$                      375,45R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      375,45R$                    ok! 25,03R$                      25,03R$                 

989,71R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        989,71R$                   ok! -R$                      -R$                      380,66R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      380,66R$                    ok! 25,38R$                      25,38R$                 25,38R$                 25,38R$                 25,38R$                 25,38R$                 152,26R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      976,18R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          976,18R$                   ok! -R$                      -R$                      375,45R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      375,45R$                    ok! 25,03R$                      25,03R$                 

1.581,08R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.581,08R$                ok! -R$                      -R$                      608,11R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      608,11R$                    ok! 40,54R$                      40,54R$                 40,54R$                 40,54R$                 40,54R$                 40,54R$                 243,24R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.559,46R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.559,46R$                ok! -R$                      -R$                      599,79R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      599,79R$                    ok! 39,99R$                      39,99R$                 

721,60R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        721,60R$                   ok! -R$                      -R$                      277,54R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      277,54R$                    ok! 18,50R$                      18,50R$                 18,50R$                 18,50R$                 18,50R$                 18,50R$                 111,02R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      711,73R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          711,73R$                   ok! -R$                      -R$                      273,74R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      273,74R$                    ok! 18,25R$                      18,25R$                 

82,86R$                       -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        82,86R$                     ok! -R$                      -R$                      31,87R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      31,87R$                      ok! 2,12R$                        2,12R$                   2,12R$                   2,12R$                   2,12R$                   2,12R$                   12,75R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      81,72R$                       -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          81,72R$                     ok! -R$                      -R$                      31,43R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      31,43R$                      ok! 2,10R$                        2,10R$                   

2.280,83R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2.280,83R$                ok! -R$                      -R$                      877,24R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      877,24R$                    ok! 58,48R$                      58,48R$                 58,48R$                 58,48R$                 58,48R$                 58,48R$                 350,90R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.249,63R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          2.249,63R$                ok! -R$                      -R$                      865,24R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      865,24R$                    ok! 57,68R$                      57,68R$                 

130,34R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        130,34R$                   ok! -R$                      -R$                      50,13R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      50,13R$                      ok! 3,34R$                        3,34R$                   3,34R$                   3,34R$                   3,34R$                   3,34R$                   20,05R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      128,56R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          128,56R$                   ok! -R$                      -R$                      49,45R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      49,45R$                      ok! 3,30R$                        3,30R$                   

2.038,83R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2.038,83R$                ok! -R$                      -R$                      784,17R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      784,17R$                    ok! 52,28R$                      52,28R$                 52,28R$                 52,28R$                 52,28R$                 52,28R$                 313,67R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.010,95R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          2.010,95R$                ok! -R$                      -R$                      773,44R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      773,44R$                    ok! 51,56R$                      51,56R$                 

1.419,64R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.419,64R$                ok! -R$                      -R$                      546,02R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      546,02R$                    ok! 36,40R$                      36,40R$                 36,40R$                 36,40R$                 36,40R$                 36,40R$                 218,41R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.400,23R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.400,23R$                ok! -R$                      -R$                      538,55R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      538,55R$                    ok! 35,90R$                      35,90R$                 

227,96R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        227,96R$                   ok! -R$                      -R$                      87,68R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      87,68R$                      ok! 5,85R$                        5,85R$                   5,85R$                   5,85R$                   5,85R$                   5,85R$                   35,07R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      224,85R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          224,85R$                   ok! -R$                      -R$                      86,48R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      86,48R$                      ok! 5,77R$                        5,77R$                   
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EVENTOS DE MEDIÇÃO POR EQUIPAMENTO

Eventos de Entregas de Materiais
Critério de Medição: Contra entrega dos materiais no local de execução das obras ou onde indicado pelo Contratante.

Eventos de Montagem
Critério de Medição: Conforme avanços físicos de montagem medidos mensalmente.

Eventos de Testes
Critério de Medição: Ao término.

EVENTOS DE MEDIÇÃO POR EQUIPAMENTO

Eventos de Fabricação
Critério de Medição: Conjunto ou peça "em preto" (pronto para pintura).

Eventos de Entregas de Materiais
Critério de Medição: Contra entrega dos materiais no local de execução das obras ou onde indicado pelo Contratante.

Eventos de Montagem
Critério de Medição: Conforme avanços físicos de montagem medidos mensalmente.

Eventos de Testes
Critério de Medição: Ao término.
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94,24R$                       -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        94,24R$                     ok! -R$                      -R$                      36,25R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      36,25R$                      ok! 2,42R$                        2,42R$                   2,42R$                   2,42R$                   2,42R$                   2,42R$                   14,50R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      92,95R$                       -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          92,95R$                     ok! -R$                      -R$                      35,75R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      35,75R$                      ok! 2,38R$                        2,38R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! 176,03R$                    176,03R$               176,03R$               176,03R$               176,03R$               176,03R$               1.056,17R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! 173,62R$                    173,62R$               

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! 383,50R$                    383,50R$               383,50R$               383,50R$               383,50R$               383,50R$               2.300,99R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! 378,25R$                    378,25R$               

-R$                          302,27R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        302,27R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      116,26R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      116,26R$                    ok! 7,75R$                        7,75R$                   7,75R$                   7,75R$                   7,75R$                   7,75R$                   46,50R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          298,14R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          298,14R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      114,67R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      114,67R$                    ok! 7,64R$                        7,64R$                   

-R$                          749,58R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        749,58R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      288,30R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      288,30R$                    ok! 19,22R$                      19,22R$                 19,22R$                 19,22R$                 19,22R$                 19,22R$                 115,32R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          739,33R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          739,33R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      284,36R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      284,36R$                    ok! 18,96R$                      18,96R$                 

-R$                          237,43R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        237,43R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      91,32R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      91,32R$                      ok! 6,09R$                        6,09R$                   6,09R$                   6,09R$                   6,09R$                   6,09R$                   36,53R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          234,18R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          234,18R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      90,07R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      90,07R$                      ok! 6,00R$                        6,00R$                   

-R$                          755,78R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        755,78R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      290,69R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      290,69R$                    ok! 19,38R$                      19,38R$                 19,38R$                 19,38R$                 19,38R$                 19,38R$                 116,27R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          745,45R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          745,45R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      286,71R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      286,71R$                    ok! 19,11R$                      19,11R$                 

-R$                          37.229,72R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        37.229,72R$              ok! -R$                      -R$                      -R$                      14.319,12R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      14.319,12R$               ok! 954,61R$                    954,61R$               954,61R$               954,61R$               954,61R$               954,61R$               5.727,65R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          36.720,57R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          36.720,57R$              ok! -R$                      -R$                      -R$                      14.123,30R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      14.123,30R$               ok! 941,55R$                    941,55R$               

-R$                          2.452,32R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2.452,32R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      943,20R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      943,20R$                    ok! 62,88R$                      62,88R$                 62,88R$                 62,88R$                 62,88R$                 62,88R$                 377,28R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          2.418,78R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          2.418,78R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      930,30R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      930,30R$                    ok! 62,02R$                      62,02R$                 

-R$                          4.369,67R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        4.369,67R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      1.680,64R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.680,64R$                 ok! 112,04R$                    112,04R$               112,04R$               112,04R$               112,04R$               112,04R$               672,26R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          4.309,91R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          4.309,91R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      1.657,66R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.657,66R$                 ok! 110,51R$                    110,51R$               

-R$                          1.165,63R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.165,63R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      448,32R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      448,32R$                    ok! 29,89R$                      29,89R$                 29,89R$                 29,89R$                 29,89R$                 29,89R$                 179,33R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          1.149,68R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.149,68R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      442,19R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      442,19R$                    ok! 29,48R$                      29,48R$                 

-R$                          6.133,44R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        6.133,44R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      2.359,02R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.359,02R$                 ok! 157,27R$                    157,27R$               157,27R$               157,27R$               157,27R$               157,27R$               943,61R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          6.049,56R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          6.049,56R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      2.326,75R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.326,75R$                 ok! 155,12R$                    155,12R$               

-R$                          5.045,78R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        5.045,78R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      1.940,68R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.940,68R$                 ok! 129,38R$                    129,38R$               129,38R$               129,38R$               129,38R$               129,38R$               776,27R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          4.976,77R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          4.976,77R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      1.914,14R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.914,14R$                 ok! 127,61R$                    127,61R$               

-R$                          1.392,44R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.392,44R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      535,55R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      535,55R$                    ok! 35,70R$                      35,70R$                 35,70R$                 35,70R$                 35,70R$                 35,70R$                 214,22R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          1.373,39R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.373,39R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      528,23R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      528,23R$                    ok! 35,22R$                      35,22R$                 

-R$                          3.059,59R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        3.059,59R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      1.176,76R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.176,76R$                 ok! 78,45R$                      78,45R$                 78,45R$                 78,45R$                 78,45R$                 78,45R$                 470,71R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          3.017,75R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          3.017,75R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      1.160,67R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.160,67R$                 ok! 77,38R$                      77,38R$                 

-R$                          7.666,67R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        7.666,67R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      2.948,72R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.948,72R$                 ok! 196,58R$                    196,58R$               196,58R$               196,58R$               196,58R$               196,58R$               1.179,49R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          7.561,82R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          7.561,82R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      2.908,39R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.908,39R$                 ok! 193,89R$                    193,89R$               

-R$                          6.284,38R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        6.284,38R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      2.417,07R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.417,07R$                 ok! 161,14R$                    161,14R$               161,14R$               161,14R$               161,14R$               161,14R$               966,83R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          6.198,43R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          6.198,43R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      2.384,01R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.384,01R$                 ok! 158,93R$                    158,93R$               

-R$                          404,22R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        404,22R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      155,47R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      155,47R$                    ok! 10,36R$                      10,36R$                 10,36R$                 10,36R$                 10,36R$                 10,36R$                 62,19R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          398,70R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          398,70R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      153,34R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      153,34R$                    ok! 10,22R$                      10,22R$                 

-R$                          1.250,74R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.250,74R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      481,06R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      481,06R$                    ok! 32,07R$                      32,07R$                 32,07R$                 32,07R$                 32,07R$                 32,07R$                 192,42R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          1.233,64R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.233,64R$                ok! -R$                      -R$                      -R$                      474,48R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      474,48R$                    ok! 31,63R$                      31,63R$                 

-R$                          331,35R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        331,35R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      127,44R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      127,44R$                    ok! 8,50R$                        8,50R$                   8,50R$                   8,50R$                   8,50R$                   8,50R$                   50,98R$                  não ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          326,82R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          326,82R$                   ok! -R$                      -R$                      -R$                      125,70R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      125,70R$                    ok! 8,38R$                        8,38R$                   

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        221.875,00R$           221.875,00R$            ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      221.875,00R$         221.875,00R$             ok! 14.791,67R$               14.791,67R$          14.791,67R$          14.791,67R$          14.791,67R$          14.791,67R$          88.750,00R$           ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      355.000,00R$         355.000,00R$            ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          221.875,00R$           221.875,00R$            ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      221.875,00R$         221.875,00R$             ok! 14.791,67R$               14.791,67R$          

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      76.800,00R$           76.800,00R$               ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      76.800,00R$           76.800,00R$               ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          ok! 1.833,33R$                 1.833,33R$            1.833,33R$            1.833,33R$            1.833,33R$            1.833,33R$            11.000,00R$           ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                      -R$                          ok! 1.833,33R$                 1.833,33R$            

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        54.925,00R$             54.925,00R$              ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      21.125,00R$           21.125,00R$               ok! 1.408,33R$                 1.408,33R$            1.408,33R$            1.408,33R$            1.408,33R$            1.408,33R$            8.450,00R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          54.925,00R$             54.925,00R$              ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      21.125,00R$           21.125,00R$               ok! 1.408,33R$                 1.408,33R$            

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        139.750,00R$           139.750,00R$            ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      53.750,00R$           53.750,00R$               ok! 3.583,33R$                 3.583,33R$            3.583,33R$            3.583,33R$            3.583,33R$            3.583,33R$            21.500,00R$           ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          139.750,00R$           139.750,00R$            ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      53.750,00R$           53.750,00R$               ok! 3.583,33R$                 3.583,33R$            

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          156.906,67R$              156.906,67R$              156.906,67R$              -R$                          -R$                        470.720,00R$            ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      156.906,67R$         156.906,67R$         156.906,67R$         -R$                          -R$                      470.720,00R$             ok! 31.381,33R$               31.381,33R$          31.381,33R$          31.381,33R$          31.381,33R$          31.381,33R$          188.288,00R$         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      106.121,71R$                    106.121,71R$         106.121,71R$         106.121,71R$         106.121,71R$         106.121,71R$         106.121,71R$         742.852,00R$            ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          154.760,83R$              154.760,83R$              154.760,83R$              -R$                          464.282,50R$            ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      154.760,83R$         154.760,83R$         154.760,83R$         -R$                          -R$                      464.282,50R$             ok! 30.952,17R$               30.952,17R$          

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          62.036,00R$               -R$                        62.036,00R$              ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      23.860,00R$                -R$                      23.860,00R$               ok! 1.590,67R$                 1.590,67R$            1.590,67R$            1.590,67R$            1.590,67R$            1.590,67R$            9.544,00R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          62.036,00R$               62.036,00R$              ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      23.860,00R$                -R$                      23.860,00R$               ok! 1.590,67R$                 1.590,67R$            

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          17.927,00R$             17.927,00R$              ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      6.895,00R$                  -R$                      6.895,00R$                 ok! 459,67R$                    459,67R$               459,67R$               459,67R$               459,67R$               459,67R$               2.758,00R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    
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-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    

-R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          105.341,91R$         105.341,91R$             ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          103.901,27R$         103.901,27R$             ok! -R$                          -R$                    

15.143,36R$                78.831,00R$                156.906,67R$              156.906,67R$              156.906,67R$              62.036,00R$               17.927,00R$             416.550,00R$           1.767.664,22R$         ok! 217.593,37R$         217.593,37R$         144.094,77R$         30.319,62R$           156.906,67R$         156.906,67R$         156.906,67R$         30.755,00R$                105.341,91R$         373.550,00R$         1.589.968,03R$          ok! 93.515,04R$               93.515,04R$          93.515,04R$          93.515,04R$          93.515,04R$          93.515,04R$          561.090,23R$         ok! 334.338,60R$                         334.338,60R$                         106.121,71R$                    106.121,71R$         106.121,71R$         106.121,71R$         106.121,71R$         106.121,71R$         106.121,71R$         355.000,00R$         1.766.529,20R$         ok! 208.961,62R$         208.961,62R$         29.411,03R$           45.312,22R$               204.148,97R$         14.936,26R$                77.752,92R$                154.760,83R$              154.760,83R$              154.760,83R$              62.036,00R$               416.550,00R$           1.732.353,13R$         ok! 214.617,59R$         214.617,59R$         142.124,15R$         29.904,97R$           154.760,83R$         154.760,83R$         154.760,83R$         23.860,00R$                103.901,27R$         373.550,00R$         1.566.858,07R$          ok! 92.100,14R$               92.100,14R$          

0,2% 1,0% 2,1% 2,1% 2,1% 0,8% 0,2% 5,5% 31,0% ok! 2,9% 2,9% 1,9% 0,4% 2,1% 2,1% 2,1% 0,4% 1,4% 4,9% 27,9% ok! 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 9,8% não ok! 4,4% 4,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 4,7% 31,4% ok! 2,8% 2,8% 0,4% 0,6% 2,7% 0,2% 1,0% 2,0% 2,0% 2,0% 0,8% 5,5% 30,8% ok! 2,8% 2,8% 1,9% 0,4% 2,0% 2,0% 2,0% 0,3% 1,4% 4,9% 27,9% ok! 1,2% 1,2%

100,0%
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Documentação Treinamento Teste com Carga Apoio à Partida Total Situação
Conj. 1: Intermediário 
(Longarianas, apoios e 
suportes para rolos)

Conj. 2: Estrutura 
da base de 

Acionamento 

Conj. 3:
Chute de 
descarga

Conj. 4: Estrutura 
do tambor de 

Retorno

Conj. 5: Estrutura 
do tambor de 
Esticamento

Conj. 6: Estrutura 
dos tambores 

defletores

Conj. 7: 
Tambores: 

acionamento, 
retorno, 

esticamento e 
defletores

Total Situação Sistemas Elétricos - 
Infraestrutura

Sistemas 
Elétricos - Cabos

Sistemas de 
Segurança - 

Infraestrutura, 
cabos e 

equipamentos

Sistemas de 
Automação - 

Infraestrutura, 
cabos e 

equipamentos

Correia 
Transporadora

Base de 
Acionamento com 
motor, redutor e 

acoplamentos

Rolos de carga, 
impacto e retorno

Sist. deAspiração 
de Pó Talha Elétrica Total Situação

Montagem dos 
Sistemas 

Elétricos e de 
Segurança

Montagem da SE-
01 e Sist. De 
Automação

Intermediário: 
apoios, 

longarinas, 
suportes e rolos

Lançamento da 
Correia

Acionamento: 
base, tamor, 

chute e 
acoplamento

Acessórios: 
Separador 

Magnéticos, Talha 
Elétrica e Aspiração

Desmontagem 
dos 

Equipamentos 
Existentes

Total Situação

Completação 
Eletromecânica - 

Finalização da 
Montagem

Teste a Vazio Documentação Treinamento Teste com Carga Apoio à Partida Total Situação
Conj. 1: Intermediário 
(Longarianas, apoios e 
suportes para rolos)

Conj. 2: Estrutura 
da base de 

Acionamento 

Conj. 3:
Chute de 
descarga

Conj. 4: Estrutura 
do tambor de 

Retorno

Conj. 5: Estrutura 
do tambor de 
Esticamento

Conj. 6: Estrutura 
dos tambores 

defletores

Conj. 7: 
Tambores: 

acionamento, 
retorno, 

esticamento e 
defletores

Total Situação Sistemas Elétricos - 
Infraestrutura

Sistemas 
Elétricos - Cabos

Sistemas de 
Segurança - 

Infraestrutura, 
cabos e 

equipamentos

Sistemas de 
Automação - 

Infraestrutura, 
cabos e 

equipamentos

Correia 
Transporadora

Base de 
Acionamento com 
motor, redutor e 

acoplamentos

Rolos de carga, 
impacto e retorno

Sist. deAspiração 
de Pó Total Situação

Montagem dos 
Sistemas 

Elétricos e de 
Segurança

Montagem da SE-
01 e Sist. De 
Automação

Intermediário: 
apoios, 

longarinas, 
suportes e rolos

Lançamento da 
Correia

Acionamento: 
base, tamor, 

chute e 
acoplamento

Acessórios: 
Separador 

Magnéticos, Talha 
Elétrica e Aspiração

Desmontagem 
dos 

Equipamentos 
Existentes

Total Situação

1.401,45R$            1.401,45R$            1.401,45R$            1.401,45R$            8.408,71R$             ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

140,41R$               140,41R$               140,41R$               140,41R$               842,48R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

3.057,64R$            3.057,64R$            3.057,64R$            3.057,64R$            18.345,86R$           ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

87,09R$                 87,09R$                 87,09R$                 87,09R$                 522,52R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

423,54R$               423,54R$               423,54R$               423,54R$               2.541,26R$             ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

9.526,65R$            9.526,65R$            9.526,65R$            9.526,65R$            57.159,89R$           ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

1.887,53R$            1.887,53R$            1.887,53R$            1.887,53R$            11.325,17R$           ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

464,98R$               464,98R$               464,98R$               464,98R$               2.789,86R$             ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

609,99R$               609,99R$               609,99R$               609,99R$               3.659,96R$             ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

2.749,58R$            2.749,58R$            2.749,58R$            2.749,58R$            16.497,46R$           ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

337,61R$               337,61R$               337,61R$               337,61R$               2.025,64R$             ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

119,31R$               119,31R$               119,31R$               119,31R$               715,88R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

145,78R$               145,78R$               145,78R$               145,78R$               874,71R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

638,38R$               638,38R$               638,38R$               638,38R$               3.830,30R$             ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

145,78R$               145,78R$               145,78R$               145,78R$               874,71R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

1.808,50R$            1.808,50R$            1.808,50R$            1.808,50R$            10.850,99R$           ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

594,65R$               594,65R$               594,65R$               594,65R$               3.567,89R$             ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

430,06R$               430,06R$               430,06R$               430,06R$               2.580,39R$             ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

1.965,52R$            1.965,52R$            1.965,52R$            1.965,52R$            11.793,09R$           ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

1.327,09R$            1.327,09R$            1.327,09R$            1.327,09R$            7.962,52R$             ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

428,69R$               428,69R$               428,69R$               428,69R$               2.572,12R$             ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

62,27R$                 62,27R$                 62,27R$                 62,27R$                 373,60R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

77,84R$                 77,84R$                 77,84R$                 77,84R$                 467,05R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

185,33R$               185,33R$               185,33R$               185,33R$               1.112,00R$             ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! 2.559,05R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.559,05R$                 ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! 2.559,05R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.559,05R$                 ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! 15.137,41R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      15.137,41R$               ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! 15.137,41R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      15.137,41R$               ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

4,90R$                   4,90R$                   4,90R$                   4,90R$                   29,38R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 83,58R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        83,58R$                     ok! 32,14R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      32,14R$                      ok! 2,14R$                        2,14R$                   2,14R$                   2,14R$                   2,14R$                   2,14R$                   12,86R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 83,58R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          83,58R$                     ok! 32,14R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      32,14R$                      ok!

2,39R$                   2,39R$                   2,39R$                   2,39R$                   14,32R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 40,74R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        40,74R$                     ok! 15,67R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      15,67R$                      ok! 1,04R$                        1,04R$                   1,04R$                   1,04R$                   1,04R$                   1,04R$                   6,27R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 40,74R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          40,74R$                     ok! 15,67R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      15,67R$                      ok!

1,47R$                   1,47R$                   1,47R$                   1,47R$                   8,84R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 25,14R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        25,14R$                     ok! 9,67R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      9,67R$                        ok! 0,64R$                        0,64R$                   0,64R$                   0,64R$                   0,64R$                   0,64R$                   3,87R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 25,14R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          25,14R$                     ok! 9,67R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      9,67R$                        ok!

0,41R$                   0,41R$                   0,41R$                   0,41R$                   2,46R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 7,00R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        7,00R$                       ok! 2,69R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2,69R$                        ok! 0,18R$                        0,18R$                   0,18R$                   0,18R$                   0,18R$                   0,18R$                   1,08R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 7,00R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          7,00R$                       ok! 2,69R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2,69R$                        ok!

1,06R$                   1,06R$                   1,06R$                   1,06R$                   6,34R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 18,02R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        18,02R$                     ok! 6,93R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      6,93R$                        ok! 0,46R$                        0,46R$                   0,46R$                   0,46R$                   0,46R$                   0,46R$                   2,77R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 18,02R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          18,02R$                     ok! 6,93R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      6,93R$                        ok!

4,07R$                   4,07R$                   4,07R$                   4,07R$                   24,41R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 69,45R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        69,45R$                     ok! 26,71R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      26,71R$                      ok! 1,78R$                        1,78R$                   1,78R$                   1,78R$                   1,78R$                   1,78R$                   10,68R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 69,45R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          69,45R$                     ok! 26,71R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      26,71R$                      ok!

104,79R$               104,79R$               104,79R$               104,79R$               628,75R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 1.788,72R$                 -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.788,72R$                ok! 687,97R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      687,97R$                    ok! 45,86R$                      45,86R$                 45,86R$                 45,86R$                 45,86R$                 45,86R$                 275,19R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 1.788,72R$                 -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.788,72R$                ok! 687,97R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      687,97R$                    ok!

1,69R$                   1,69R$                   1,69R$                   1,69R$                   10,15R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 28,87R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        28,87R$                     ok! 11,10R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      11,10R$                      ok! 0,74R$                        0,74R$                   0,74R$                   0,74R$                   0,74R$                   0,74R$                   4,44R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 28,87R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          28,87R$                     ok! 11,10R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      11,10R$                      ok!

1,06R$                   1,06R$                   1,06R$                   1,06R$                   6,35R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 18,08R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        18,08R$                     ok! 6,95R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      6,95R$                        ok! 0,46R$                        0,46R$                   0,46R$                   0,46R$                   0,46R$                   0,46R$                   2,78R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 18,08R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          18,08R$                     ok! 6,95R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      6,95R$                        ok!

42,85R$                 42,85R$                 42,85R$                 42,85R$                 257,10R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 731,42R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        731,42R$                   ok! 281,32R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      281,32R$                    ok! 18,75R$                      18,75R$                 18,75R$                 18,75R$                 18,75R$                 18,75R$                 112,53R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 731,42R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          731,42R$                   ok! 281,32R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      281,32R$                    ok!

0,32R$                   0,32R$                   0,32R$                   0,32R$                   1,93R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 5,50R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        5,50R$                       ok! 2,12R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2,12R$                        ok! 0,14R$                        0,14R$                   0,14R$                   0,14R$                   0,14R$                   0,14R$                   0,85R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 5,50R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          5,50R$                       ok! 2,12R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2,12R$                        ok!

1,21R$                   1,21R$                   1,21R$                   1,21R$                   7,26R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 20,64R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        20,64R$                     ok! 7,94R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      7,94R$                        ok! 0,53R$                        0,53R$                   0,53R$                   0,53R$                   0,53R$                   0,53R$                   3,18R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 20,64R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          20,64R$                     ok! 7,94R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      7,94R$                        ok!

1,18R$                   1,18R$                   1,18R$                   1,18R$                   7,10R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 20,21R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        20,21R$                     ok! 7,77R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      7,77R$                        ok! 0,52R$                        0,52R$                   0,52R$                   0,52R$                   0,52R$                   0,52R$                   3,11R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 20,21R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          20,21R$                     ok! 7,77R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      7,77R$                        ok!

0,10R$                   0,10R$                   0,10R$                   0,10R$                   0,62R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 1,76R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1,76R$                       ok! 0,68R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      0,68R$                        ok! 0,05R$                        0,05R$                   0,05R$                   0,05R$                   0,05R$                   0,05R$                   0,27R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 1,76R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1,76R$                       ok! 0,68R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      0,68R$                        ok!

1,14R$                   1,14R$                   1,14R$                   1,14R$                   6,83R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 19,44R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        19,44R$                     ok! 7,48R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      7,48R$                        ok! 0,50R$                        0,50R$                   0,50R$                   0,50R$                   0,50R$                   0,50R$                   2,99R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 19,44R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          19,44R$                     ok! 7,48R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      7,48R$                        ok!

3,15R$                   3,15R$                   3,15R$                   3,15R$                   18,88R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 53,71R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        53,71R$                     ok! 20,66R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      20,66R$                      ok! 1,38R$                        1,38R$                   1,38R$                   1,38R$                   1,38R$                   1,38R$                   8,26R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 53,71R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          53,71R$                     ok! 20,66R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      20,66R$                      ok!

2,15R$                   2,15R$                   2,15R$                   2,15R$                   12,89R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 36,68R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        36,68R$                     ok! 14,11R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      14,11R$                      ok! 0,94R$                        0,94R$                   0,94R$                   0,94R$                   0,94R$                   0,94R$                   5,64R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 36,68R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          36,68R$                     ok! 14,11R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      14,11R$                      ok!

0,17R$                   0,17R$                   0,17R$                   0,17R$                   1,03R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 2,92R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2,92R$                       ok! 1,12R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1,12R$                        ok! 0,07R$                        0,07R$                   0,07R$                   0,07R$                   0,07R$                   0,07R$                   0,45R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 2,92R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          2,92R$                       ok! 1,12R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1,12R$                        ok!

0,13R$                   0,13R$                   0,13R$                   0,13R$                   0,78R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 2,21R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2,21R$                       ok! 0,85R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      0,85R$                        ok! 0,06R$                        0,06R$                   0,06R$                   0,06R$                   0,06R$                   0,06R$                   0,34R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 2,21R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          2,21R$                       ok! 0,85R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      0,85R$                        ok!

1,50R$                   1,50R$                   1,50R$                   1,50R$                   9,02R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 25,67R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        25,67R$                     ok! 9,87R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      9,87R$                        ok! 0,66R$                        0,66R$                   0,66R$                   0,66R$                   0,66R$                   0,66R$                   3,95R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 25,67R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          25,67R$                     ok! 9,87R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      9,87R$                        ok!

0,11R$                   0,11R$                   0,11R$                   0,11R$                   0,69R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 1,95R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1,95R$                       ok! 0,75R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      0,75R$                        ok! 0,05R$                        0,05R$                   0,05R$                   0,05R$                   0,05R$                   0,05R$                   0,30R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 1,95R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1,95R$                       ok! 0,75R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      0,75R$                        ok!

0,30R$                   0,30R$                   0,30R$                   0,30R$                   1,79R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 5,10R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        5,10R$                       ok! 1,96R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1,96R$                        ok! 0,13R$                        0,13R$                   0,13R$                   0,13R$                   0,13R$                   0,13R$                   0,78R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 5,10R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          5,10R$                       ok! 1,96R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1,96R$                        ok!

15,83R$                 15,83R$                 15,83R$                 15,83R$                 95,01R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 270,29R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        270,29R$                   ok! 103,96R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      103,96R$                    ok! 6,93R$                        6,93R$                   6,93R$                   6,93R$                   6,93R$                   6,93R$                   41,58R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 270,29R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          270,29R$                   ok! 103,96R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      103,96R$                    ok!

2,51R$                   2,51R$                   2,51R$                   2,51R$                   15,04R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 42,78R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        42,78R$                     ok! 16,45R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      16,45R$                      ok! 1,10R$                        1,10R$                   1,10R$                   1,10R$                   1,10R$                   1,10R$                   6,58R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 42,78R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          42,78R$                     ok! 16,45R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      16,45R$                      ok!

128,79R$               128,79R$               128,79R$               128,79R$               772,77R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 2.198,44R$                 -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2.198,44R$                ok! 845,55R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      845,55R$                    ok! 56,37R$                      56,37R$                 56,37R$                 56,37R$                 56,37R$                 56,37R$                 338,22R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 2.198,44R$                 -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          2.198,44R$                ok! 845,55R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      845,55R$                    ok!

6,23R$                   6,23R$                   6,23R$                   6,23R$                   37,39R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 106,38R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        106,38R$                   ok! 40,91R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      40,91R$                      ok! 2,73R$                        2,73R$                   2,73R$                   2,73R$                   2,73R$                   2,73R$                   16,37R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 106,38R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          106,38R$                   ok! 40,91R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      40,91R$                      ok!

60,69R$                 60,69R$                 60,69R$                 60,69R$                 364,13R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 1.035,91R$                 -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.035,91R$                ok! 398,43R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      398,43R$                    ok! 26,56R$                      26,56R$                 26,56R$                 26,56R$                 26,56R$                 26,56R$                 159,37R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 1.035,91R$                 -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.035,91R$                ok! 398,43R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      398,43R$                    ok!

26,75R$                 26,75R$                 26,75R$                 26,75R$                 160,48R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 456,54R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        456,54R$                   ok! 175,59R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      175,59R$                    ok! 11,71R$                      11,71R$                 11,71R$                 11,71R$                 11,71R$                 11,71R$                 70,24R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 456,54R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          456,54R$                   ok! 175,59R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      175,59R$                    ok!

6,87R$                   6,87R$                   6,87R$                   6,87R$                   41,20R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 117,20R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        117,20R$                   ok! 45,08R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      45,08R$                      ok! 3,01R$                        3,01R$                   3,01R$                   3,01R$                   3,01R$                   3,01R$                   18,03R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 117,20R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          117,20R$                   ok! 45,08R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      45,08R$                      ok!

9,43R$                   9,43R$                   9,43R$                   9,43R$                   56,58R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 160,97R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        160,97R$                   ok! 61,91R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      61,91R$                      ok! 4,13R$                        4,13R$                   4,13R$                   4,13R$                   4,13R$                   4,13R$                   24,76R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 160,97R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          160,97R$                   ok! 61,91R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      61,91R$                      ok!

0,10R$                   0,10R$                   0,10R$                   0,10R$                   0,60R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 1,72R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1,72R$                       ok! 0,66R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      0,66R$                        ok! 0,04R$                        0,04R$                   0,04R$                   0,04R$                   0,04R$                   0,04R$                   0,26R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 1,72R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1,72R$                       ok! 0,66R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      0,66R$                        ok!

0,20R$                   0,20R$                   0,20R$                   0,20R$                   1,17R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 3,33R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        3,33R$                       ok! 1,28R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1,28R$                        ok! 0,09R$                        0,09R$                   0,09R$                   0,09R$                   0,09R$                   0,09R$                   0,51R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 3,33R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          3,33R$                       ok! 1,28R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1,28R$                        ok!

2,12R$                   2,12R$                   2,12R$                   2,12R$                   12,71R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 36,15R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        36,15R$                     ok! 13,90R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      13,90R$                      ok! 0,93R$                        0,93R$                   0,93R$                   0,93R$                   0,93R$                   0,93R$                   5,56R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 36,15R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          36,15R$                     ok! 13,90R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      13,90R$                      ok!

0,40R$                   0,40R$                   0,40R$                   0,40R$                   2,38R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 6,77R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        6,77R$                       ok! 2,60R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2,60R$                        ok! 0,17R$                        0,17R$                   0,17R$                   0,17R$                   0,17R$                   0,17R$                   1,04R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 6,77R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          6,77R$                       ok! 2,60R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2,60R$                        ok!

0,17R$                   0,17R$                   0,17R$                   0,17R$                   1,03R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 2,94R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2,94R$                       ok! 1,13R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1,13R$                        ok! 0,08R$                        0,08R$                   0,08R$                   0,08R$                   0,08R$                   0,08R$                   0,45R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 2,94R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          2,94R$                       ok! 1,13R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1,13R$                        ok!

0,62R$                   0,62R$                   0,62R$                   0,62R$                   3,73R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 10,60R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        10,60R$                     ok! 4,08R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4,08R$                        ok! 0,27R$                        0,27R$                   0,27R$                   0,27R$                   0,27R$                   0,27R$                   1,63R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 10,60R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          10,60R$                     ok! 4,08R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4,08R$                        ok!

0,29R$                   0,29R$                   0,29R$                   0,29R$                   1,73R$                    não ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 4,93R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        4,93R$                       ok! 1,90R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1,90R$                        ok! 0,13R$                        0,13R$                   0,13R$                   0,13R$                   0,13R$                   0,13R$                   0,76R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 4,93R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          4,93R$                       ok! 1,90R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1,90R$                        ok!

0,11R$                   0,11R$                   0,11R$                   0,11R$                   0,68R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 1,93R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1,93R$                       ok! 0,74R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      0,74R$                        ok! 0,05R$                        0,05R$                   0,05R$                   0,05R$                   0,05R$                   0,05R$                   0,30R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 1,93R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1,93R$                       ok! 0,74R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      0,74R$                        ok!

7,03R$                   7,03R$                   7,03R$                   7,03R$                   42,17R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 119,97R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        119,97R$                   ok! 46,14R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      46,14R$                      ok! 3,08R$                        3,08R$                   3,08R$                   3,08R$                   3,08R$                   3,08R$                   18,46R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 119,97R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          119,97R$                   ok! 46,14R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      46,14R$                      ok!

2,38R$                   2,38R$                   2,38R$                   2,38R$                   14,30R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 40,67R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        40,67R$                     ok! 15,64R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      15,64R$                      ok! 1,04R$                        1,04R$                   1,04R$                   1,04R$                   1,04R$                   1,04R$                   6,26R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 40,67R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          40,67R$                     ok! 15,64R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      15,64R$                      ok!

134,72R$               134,72R$               134,72R$               134,72R$               808,34R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 2.299,62R$                 -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2.299,62R$                ok! 884,47R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      884,47R$                    ok! 58,96R$                      58,96R$                 58,96R$                 58,96R$                 58,96R$                 58,96R$                 353,79R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 2.299,62R$                 -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          2.299,62R$                ok! 884,47R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      884,47R$                    ok!

0,06R$                   0,06R$                   0,06R$                   0,06R$                   0,38R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 1,09R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1,09R$                       ok! 0,42R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      0,42R$                        ok! 0,03R$                        0,03R$                   0,03R$                   0,03R$                   0,03R$                   0,03R$                   0,17R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 1,09R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1,09R$                       ok! 0,42R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      0,42R$                        ok!

0,13R$                   0,13R$                   0,13R$                   0,13R$                   0,80R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 2,29R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2,29R$                       ok! 0,88R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      0,88R$                        ok! 0,06R$                        0,06R$                   0,06R$                   0,06R$                   0,06R$                   0,06R$                   0,35R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 2,29R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          2,29R$                       ok! 0,88R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      0,88R$                        ok!

37,03R$                 37,03R$                 37,03R$                 37,03R$                 222,15R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 632,01R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        632,01R$                   ok! 243,08R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      243,08R$                    ok! 16,21R$                      16,21R$                 16,21R$                 16,21R$                 16,21R$                 16,21R$                 97,23R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 632,01R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          632,01R$                   ok! 243,08R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      243,08R$                    ok!

0,66R$                   0,66R$                   0,66R$                   0,66R$                   3,96R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 11,26R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        11,26R$                     ok! 4,33R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4,33R$                        ok! 0,29R$                        0,29R$                   0,29R$                   0,29R$                   0,29R$                   0,29R$                   1,73R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 11,26R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          11,26R$                     ok! 4,33R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4,33R$                        ok!

1,26R$                   1,26R$                   1,26R$                   1,26R$                   7,57R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 21,53R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        21,53R$                     ok! 8,28R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      8,28R$                        ok! 0,55R$                        0,55R$                   0,55R$                   0,55R$                   0,55R$                   0,55R$                   3,31R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 21,53R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          21,53R$                     ok! 8,28R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      8,28R$                        ok!

5,18R$                   5,18R$                   5,18R$                   5,18R$                   31,06R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 88,37R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        88,37R$                     ok! 33,99R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      33,99R$                      ok! 2,27R$                        2,27R$                   2,27R$                   2,27R$                   2,27R$                   2,27R$                   13,59R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 88,37R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          88,37R$                     ok! 33,99R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      33,99R$                      ok!

2,07R$                   2,07R$                   2,07R$                   2,07R$                   12,39R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 35,26R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        35,26R$                     ok! 13,56R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      13,56R$                      ok! 0,90R$                        0,90R$                   0,90R$                   0,90R$                   0,90R$                   0,90R$                   5,42R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 35,26R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          35,26R$                     ok! 13,56R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      13,56R$                      ok!

1,01R$                   1,01R$                   1,01R$                   1,01R$                   6,07R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 17,27R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        17,27R$                     ok! 6,64R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      6,64R$                        ok! 0,44R$                        0,44R$                   0,44R$                   0,44R$                   0,44R$                   0,44R$                   2,66R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 17,27R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          17,27R$                     ok! 6,64R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      6,64R$                        ok!

0,57R$                   0,57R$                   0,57R$                   0,57R$                   3,41R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 9,70R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        9,70R$                       ok! 3,73R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3,73R$                        ok! 0,25R$                        0,25R$                   0,25R$                   0,25R$                   0,25R$                   0,25R$                   1,49R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 9,70R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          9,70R$                       ok! 3,73R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3,73R$                        ok!

0,87R$                   0,87R$                   0,87R$                   0,87R$                   5,22R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 14,84R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        14,84R$                     ok! 5,71R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      5,71R$                        ok! 0,38R$                        0,38R$                   0,38R$                   0,38R$                   0,38R$                   0,38R$                   2,28R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 14,84R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          14,84R$                     ok! 5,71R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      5,71R$                        ok!

0,21R$                   0,21R$                   0,21R$                   0,21R$                   1,28R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 3,63R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        3,63R$                       ok! 1,40R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1,40R$                        ok! 0,09R$                        0,09R$                   0,09R$                   0,09R$                   0,09R$                   0,09R$                   0,56R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 3,63R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          3,63R$                       ok! 1,40R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1,40R$                        ok!

1,75R$                   1,75R$                   1,75R$                   1,75R$                   10,48R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 29,82R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        29,82R$                     ok! 11,47R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      11,47R$                      ok! 0,76R$                        0,76R$                   0,76R$                   0,76R$                   0,76R$                   0,76R$                   4,59R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 29,82R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          29,82R$                     ok! 11,47R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      11,47R$                      ok!

0,21R$                   0,21R$                   0,21R$                   0,21R$                   1,25R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 3,55R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        3,55R$                       ok! 1,36R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1,36R$                        ok! 0,09R$                        0,09R$                   0,09R$                   0,09R$                   0,09R$                   0,09R$                   0,55R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 3,55R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          3,55R$                       ok! 1,36R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1,36R$                        ok!

51,04R$                 51,04R$                 51,04R$                 51,04R$                 306,25R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 871,26R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        871,26R$                   ok! 335,10R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      335,10R$                    ok! 22,34R$                      22,34R$                 22,34R$                 22,34R$                 22,34R$                 22,34R$                 134,04R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 871,26R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          871,26R$                   ok! 335,10R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      335,10R$                    ok!

4,05R$                   4,05R$                   4,05R$                   4,05R$                   24,31R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 69,16R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        69,16R$                     ok! 26,60R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      26,60R$                      ok! 1,77R$                        1,77R$                   1,77R$                   1,77R$                   1,77R$                   1,77R$                   10,64R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 69,16R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          69,16R$                     ok! 26,60R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      26,60R$                      ok!

9,42R$                   9,42R$                   9,42R$                   9,42R$                   56,53R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 160,82R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        160,82R$                   ok! 61,85R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      61,85R$                      ok! 4,12R$                        4,12R$                   4,12R$                   4,12R$                   4,12R$                   4,12R$                   24,74R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 160,82R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          160,82R$                   ok! 61,85R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      61,85R$                      ok!

464,94R$               464,94R$               464,94R$               464,94R$               2.789,65R$             ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 7.936,26R$                 -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        7.936,26R$                ok! 3.052,41R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3.052,41R$                 ok! 203,49R$                    203,49R$               203,49R$               203,49R$               203,49R$               203,49R$               1.220,96R$             ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! 7.936,26R$                 -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          7.936,26R$                ok! 3.052,41R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3.052,41R$                 ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

83,80R$                 83,80R$                 83,80R$                 83,80R$                 502,77R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          1.430,33R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.430,33R$                ok! 550,13R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      550,13R$                    ok! 36,68R$                      36,68R$                 36,68R$                 36,68R$                 36,68R$                 36,68R$                 220,05R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          1.430,33R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.430,33R$                ok! 550,13R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      550,13R$                    ok!

85,37R$                 85,37R$                 85,37R$                 85,37R$                 512,21R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          1.457,17R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.457,17R$                ok! 560,45R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      560,45R$                    ok! 37,36R$                      37,36R$                 37,36R$                 37,36R$                 37,36R$                 37,36R$                 224,18R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          1.457,17R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.457,17R$                ok! 560,45R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      560,45R$                    ok!

272,31R$               272,31R$               272,31R$               272,31R$               1.633,85R$             ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          4.648,13R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        4.648,13R$                ok! 1.787,74R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.787,74R$                 ok! 119,18R$                    119,18R$               119,18R$               119,18R$               119,18R$               119,18R$               715,10R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          4.648,13R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          4.648,13R$                ok! 1.787,74R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.787,74R$                 ok!

2.561,52R$            2.561,52R$            2.561,52R$            2.561,52R$            15.369,09R$           ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          43.723,37R$           -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        43.723,37R$              ok! 16.816,68R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      16.816,68R$               ok! 1.121,11R$                 1.121,11R$            1.121,11R$            1.121,11R$            1.121,11R$            1.121,11R$            6.726,67R$             ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          43.723,37R$           -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          43.723,37R$              ok! 16.816,68R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      16.816,68R$               ok!

45,01R$                 45,01R$                 45,01R$                 45,01R$                 270,07R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          768,33R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        768,33R$                   ok! 295,51R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      295,51R$                    ok! 19,70R$                      19,70R$                 19,70R$                 19,70R$                 19,70R$                 19,70R$                 118,20R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          768,33R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          768,33R$                   ok! 295,51R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      295,51R$                    ok!

336,25R$               336,25R$               336,25R$               336,25R$               2.017,48R$             ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          5.739,50R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        5.739,50R$                ok! 2.207,50R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.207,50R$                 ok! 147,17R$                    147,17R$               147,17R$               147,17R$               147,17R$               147,17R$               883,00R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          5.739,50R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          5.739,50R$                ok! 2.207,50R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.207,50R$                 ok!

189,08R$               189,08R$               189,08R$               189,08R$               1.134,51R$             ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          3.227,54R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        3.227,54R$                ok! 1.241,36R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.241,36R$                 ok! 82,76R$                      82,76R$                 82,76R$                 82,76R$                 82,76R$                 82,76R$                 496,55R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          3.227,54R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          3.227,54R$                ok! 1.241,36R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.241,36R$                 ok!

10,48R$                 10,48R$                 10,48R$                 10,48R$                 62,89R$                  não ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          178,93R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        178,93R$                   ok! 68,82R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      68,82R$                      ok! 4,59R$                        4,59R$                   4,59R$                   4,59R$                   4,59R$                   4,59R$                   27,53R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          178,93R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          178,93R$                   ok! 68,82R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      68,82R$                      ok!

1.094,75R$            1.094,75R$            1.094,75R$            1.094,75R$            6.568,48R$             ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          18.686,62R$           -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        18.686,62R$              ok! 7.187,16R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      7.187,16R$                 ok! 479,14R$                    479,14R$               479,14R$               479,14R$               479,14R$               479,14R$               2.874,86R$             ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          18.686,62R$           -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          18.686,62R$              ok! 7.187,16R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      7.187,16R$                 ok!

78,77R$                 78,77R$                 78,77R$                 78,77R$                 472,62R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          1.344,54R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.344,54R$                ok! 517,13R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      517,13R$                    ok! 34,48R$                      34,48R$                 34,48R$                 34,48R$                 34,48R$                 34,48R$                 206,85R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          1.344,54R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.344,54R$                ok! 517,13R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      517,13R$                    ok!

10,00R$                 10,00R$                 10,00R$                 10,00R$                 60,02R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          170,76R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        170,76R$                   ok! 65,68R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      65,68R$                      ok! 4,38R$                        4,38R$                   4,38R$                   4,38R$                   4,38R$                   4,38R$                   26,27R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          170,76R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          170,76R$                   ok! 65,68R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      65,68R$                      ok!

1,78R$                   1,78R$                   1,78R$                   1,78R$                   10,67R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          30,36R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        30,36R$                     ok! 11,68R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      11,68R$                      ok! 0,78R$                        0,78R$                   0,78R$                   0,78R$                   0,78R$                   0,78R$                   4,67R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          30,36R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          30,36R$                     ok! 11,68R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      11,68R$                      ok!

0,40R$                   0,40R$                   0,40R$                   0,40R$                   2,41R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          6,87R$                    -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        6,87R$                       ok! 2,64R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2,64R$                        ok! 0,18R$                        0,18R$                   0,18R$                   0,18R$                   0,18R$                   0,18R$                   1,06R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          6,87R$                    -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          6,87R$                       ok! 2,64R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2,64R$                        ok!

2,77R$                   2,77R$                   2,77R$                   2,77R$                   16,62R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          47,29R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        47,29R$                     ok! 18,19R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      18,19R$                      ok! 1,21R$                        1,21R$                   1,21R$                   1,21R$                   1,21R$                   1,21R$                   7,28R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          47,29R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          47,29R$                     ok! 18,19R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      18,19R$                      ok!

0,24R$                   0,24R$                   0,24R$                   0,24R$                   1,43R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          4,06R$                    -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        4,06R$                       ok! 1,56R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1,56R$                        ok! 0,10R$                        0,10R$                   0,10R$                   0,10R$                   0,10R$                   0,10R$                   0,63R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          4,06R$                    -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          4,06R$                       ok! 1,56R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1,56R$                        ok!

217,05R$               217,05R$               217,05R$               217,05R$               1.302,32R$             ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          3.704,96R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        3.704,96R$                ok! 1.424,98R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.424,98R$                 ok! 95,00R$                      95,00R$                 95,00R$                 95,00R$                 95,00R$                 95,00R$                 569,99R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          3.704,96R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          3.704,96R$                ok! 1.424,98R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.424,98R$                 ok!

81,75R$                 81,75R$                 81,75R$                 81,75R$                 490,48R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          1.395,36R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.395,36R$                ok! 536,68R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      536,68R$                    ok! 35,78R$                      35,78R$                 35,78R$                 35,78R$                 35,78R$                 35,78R$                 214,67R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          1.395,36R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.395,36R$                ok! 536,68R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      536,68R$                    ok!

161,88R$               161,88R$               161,88R$               161,88R$               971,30R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          2.763,23R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2.763,23R$                ok! 1.062,78R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.062,78R$                 ok! 70,85R$                      70,85R$                 70,85R$                 70,85R$                 70,85R$                 70,85R$                 425,11R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          2.763,23R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          2.763,23R$                ok! 1.062,78R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.062,78R$                 ok!

1,38R$                   1,38R$                   1,38R$                   1,38R$                   8,30R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          23,61R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        23,61R$                     ok! 9,08R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      9,08R$                        ok! 0,61R$                        0,61R$                   0,61R$                   0,61R$                   0,61R$                   0,61R$                   3,63R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          23,61R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          23,61R$                     ok! 9,08R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      9,08R$                        ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

0,48R$                   0,48R$                   0,48R$                   0,48R$                   2,89R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      8,24R$                         -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        8,24R$                       ok! 3,17R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3,17R$                        ok! 0,21R$                        0,21R$                   0,21R$                   0,21R$                   0,21R$                   0,21R$                   1,27R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      8,24R$                         -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          8,24R$                       ok! 3,17R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3,17R$                        ok!

3,02R$                   3,02R$                   3,02R$                   3,02R$                   18,13R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      51,59R$                       -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        51,59R$                     ok! 19,84R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      19,84R$                      ok! 1,32R$                        1,32R$                   1,32R$                   1,32R$                   1,32R$                   1,32R$                   7,94R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      51,59R$                       -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          51,59R$                     ok! 19,84R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      19,84R$                      ok!

10,19R$                 10,19R$                 10,19R$                 10,19R$                 61,16R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      174,00R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        174,00R$                   ok! 66,92R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      66,92R$                      ok! 4,46R$                        4,46R$                   4,46R$                   4,46R$                   4,46R$                   4,46R$                   26,77R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      174,00R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          174,00R$                   ok! 66,92R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      66,92R$                      ok!

45,39R$                 45,39R$                 45,39R$                 45,39R$                 272,33R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      774,76R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        774,76R$                   ok! 297,98R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      297,98R$                    ok! 19,87R$                      19,87R$                 19,87R$                 19,87R$                 19,87R$                 19,87R$                 119,19R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      774,76R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          774,76R$                   ok! 297,98R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      297,98R$                    ok!

2,80R$                   2,80R$                   2,80R$                   2,80R$                   16,78R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      47,73R$                       -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        47,73R$                     ok! 18,36R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      18,36R$                      ok! 1,22R$                        1,22R$                   1,22R$                   1,22R$                   1,22R$                   1,22R$                   7,34R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      47,73R$                       -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          47,73R$                     ok! 18,36R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      18,36R$                      ok!

20,57R$                 20,57R$                 20,57R$                 20,57R$                 123,42R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      351,11R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        351,11R$                   ok! 135,04R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      135,04R$                    ok! 9,00R$                        9,00R$                   9,00R$                   9,00R$                   9,00R$                   9,00R$                   54,02R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      351,11R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          351,11R$                   ok! 135,04R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      135,04R$                    ok!

17,67R$                 17,67R$                 17,67R$                 17,67R$                 105,99R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      301,54R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        301,54R$                   ok! 115,98R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      115,98R$                    ok! 7,73R$                        7,73R$                   7,73R$                   7,73R$                   7,73R$                   7,73R$                   46,39R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      301,54R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          301,54R$                   ok! 115,98R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      115,98R$                    ok!

1,76R$                   1,76R$                   1,76R$                   1,76R$                   10,58R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      30,10R$                       -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        30,10R$                     ok! 11,58R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      11,58R$                      ok! 0,77R$                        0,77R$                   0,77R$                   0,77R$                   0,77R$                   0,77R$                   4,63R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      30,10R$                       -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          30,10R$                     ok! 11,58R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      11,58R$                      ok!

1,24R$                   1,24R$                   1,24R$                   1,24R$                   7,42R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      21,11R$                       -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        21,11R$                     ok! 8,12R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      8,12R$                        ok! 0,54R$                        0,54R$                   0,54R$                   0,54R$                   0,54R$                   0,54R$                   3,25R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      21,11R$                       -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          21,11R$                     ok! 8,12R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      8,12R$                        ok!

3,44R$                   3,44R$                   3,44R$                   3,44R$                   20,63R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      58,70R$                       -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        58,70R$                     ok! 22,58R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      22,58R$                      ok! 1,51R$                        1,51R$                   1,51R$                   1,51R$                   1,51R$                   1,51R$                   9,03R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      58,70R$                       -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          58,70R$                     ok! 22,58R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      22,58R$                      ok!

5,32R$                   5,32R$                   5,32R$                   5,32R$                   31,94R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      90,85R$                       -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        90,85R$                     ok! 34,94R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      34,94R$                      ok! 2,33R$                        2,33R$                   2,33R$                   2,33R$                   2,33R$                   2,33R$                   13,98R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      90,85R$                       -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          90,85R$                     ok! 34,94R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      34,94R$                      ok!

4,11R$                   4,11R$                   4,11R$                   4,11R$                   24,69R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      70,23R$                       -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        70,23R$                     ok! 27,01R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      27,01R$                      ok! 1,80R$                        1,80R$                   1,80R$                   1,80R$                   1,80R$                   1,80R$                   10,80R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      70,23R$                       -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          70,23R$                     ok! 27,01R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      27,01R$                      ok!

25,03R$                 25,03R$                 25,03R$                 25,03R$                 150,18R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      427,25R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        427,25R$                   ok! 164,33R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      164,33R$                    ok! 10,96R$                      10,96R$                 10,96R$                 10,96R$                 10,96R$                 10,96R$                 65,73R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      427,25R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          427,25R$                   ok! 164,33R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      164,33R$                    ok!

25,03R$                 25,03R$                 25,03R$                 25,03R$                 150,18R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      427,25R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        427,25R$                   ok! 164,33R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      164,33R$                    ok! 10,96R$                      10,96R$                 10,96R$                 10,96R$                 10,96R$                 10,96R$                 65,73R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      427,25R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          427,25R$                   ok! 164,33R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      164,33R$                    ok!

39,99R$                 39,99R$                 39,99R$                 39,99R$                 239,92R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      682,54R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        682,54R$                   ok! 262,51R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      262,51R$                    ok! 17,50R$                      17,50R$                 17,50R$                 17,50R$                 17,50R$                 17,50R$                 105,01R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      682,54R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          682,54R$                   ok! 262,51R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      262,51R$                    ok!

18,25R$                 18,25R$                 18,25R$                 18,25R$                 109,50R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      311,51R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        311,51R$                   ok! 119,81R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      119,81R$                    ok! 7,99R$                        7,99R$                   7,99R$                   7,99R$                   7,99R$                   7,99R$                   47,92R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      311,51R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          311,51R$                   ok! 119,81R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      119,81R$                    ok!

2,10R$                   2,10R$                   2,10R$                   2,10R$                   12,57R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      35,77R$                       -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        35,77R$                     ok! 13,76R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      13,76R$                      ok! 0,92R$                        0,92R$                   0,92R$                   0,92R$                   0,92R$                   0,92R$                   5,50R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      35,77R$                       -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          35,77R$                     ok! 13,76R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      13,76R$                      ok!

57,68R$                 57,68R$                 57,68R$                 57,68R$                 346,10R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      984,61R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        984,61R$                   ok! 378,70R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      378,70R$                    ok! 25,25R$                      25,25R$                 25,25R$                 25,25R$                 25,25R$                 25,25R$                 151,48R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      984,61R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          984,61R$                   ok! 378,70R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      378,70R$                    ok!

3,30R$                   3,30R$                   3,30R$                   3,30R$                   19,78R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      56,27R$                       -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        56,27R$                     ok! 21,64R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      21,64R$                      ok! 1,44R$                        1,44R$                   1,44R$                   1,44R$                   1,44R$                   1,44R$                   8,66R$                    ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      56,27R$                       -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          56,27R$                     ok! 21,64R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      21,64R$                      ok!

51,56R$                 51,56R$                 51,56R$                 51,56R$                 309,38R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      880,14R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        880,14R$                   ok! 338,52R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      338,52R$                    ok! 22,57R$                      22,57R$                 22,57R$                 22,57R$                 22,57R$                 22,57R$                 135,41R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      880,14R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          880,14R$                   ok! 338,52R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      338,52R$                    ok!

35,90R$                 35,90R$                 35,90R$                 35,90R$                 215,42R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      612,84R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        612,84R$                   ok! 235,71R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      235,71R$                    ok! 15,71R$                      15,71R$                 15,71R$                 15,71R$                 15,71R$                 15,71R$                 94,28R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      612,84R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          612,84R$                   ok! 235,71R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      235,71R$                    ok!

5,77R$                   5,77R$                   5,77R$                   5,77R$                   34,59R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      98,41R$                       -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        98,41R$                     ok! 37,85R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      37,85R$                      ok! 2,52R$                        2,52R$                   2,52R$                   2,52R$                   2,52R$                   2,52R$                   15,14R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      98,41R$                       -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          98,41R$                     ok! 37,85R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      37,85R$                      ok!

TC 06TC 05 TC 06TC 05

Eventos de Fabricação
Critério de Medição: Conjunto ou peça "em preto" (pronto para pintura).

Eventos de Entregas de Materiais
Critério de Medição: Contra entrega dos materiais no local de execução das obras ou onde indicado pelo Contratante.

TC 05 TC 05

Eventos de Montagem
Critério de Medição: Conforme avanços físicos de montagem medidos mensalmente.

EVENTOS DE MEDIÇÃO POR EQUIPAMENTO

Eventos de Testes
Critério de Medição: Ao término.

EVENTOS DE MEDIÇÃO POR EQUIPAMENTO

Eventos de Testes
Critério de Medição: Ao término.

TC 04

EVENTOS DE MEDIÇÃO POR EQUIPAMENTO

Eventos de Fabricação
Critério de Medição: Conjunto ou peça "em preto" (pronto para pintura).

Eventos de Entregas de Materiais
Critério de Medição: Contra entrega dos materiais no local de execução das obras ou onde indicado pelo Contratante.

TC 06

Eventos de Montagem
Critério de Medição: Conforme avanços físicos de montagem medidos mensalmente.
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2,38R$                   2,38R$                   2,38R$                   2,38R$                   14,30R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      40,68R$                       -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        40,68R$                     ok! 15,65R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      15,65R$                      ok! 1,04R$                        1,04R$                   1,04R$                   1,04R$                   1,04R$                   1,04R$                   6,26R$                    não ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      40,68R$                       -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          40,68R$                     ok! 15,65R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      15,65R$                      ok!

173,62R$               173,62R$               173,62R$               173,62R$               1.041,73R$             ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! 75,99R$                      75,99R$                 75,99R$                 75,99R$                 75,99R$                 75,99R$                 455,94R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

378,25R$               378,25R$               378,25R$               378,25R$               2.269,52R$             ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! 165,55R$                    165,55R$               165,55R$               165,55R$               165,55R$               165,55R$               993,31R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

7,64R$                   7,64R$                   7,64R$                   7,64R$                   45,87R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          130,49R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        130,49R$                   ok! -R$                      50,19R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      50,19R$                      ok! 3,35R$                        3,35R$                   3,35R$                   3,35R$                   3,35R$                   3,35R$                   20,08R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          130,49R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          130,49R$                   ok! -R$                      50,19R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      50,19R$                      ok!

18,96R$                 18,96R$                 18,96R$                 18,96R$                 113,74R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          323,58R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        323,58R$                   ok! -R$                      124,46R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      124,46R$                    ok! 8,30R$                        8,30R$                   8,30R$                   8,30R$                   8,30R$                   8,30R$                   49,78R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          323,58R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          323,58R$                   ok! -R$                      124,46R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      124,46R$                    ok!

6,00R$                   6,00R$                   6,00R$                   6,00R$                   36,03R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          102,50R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        102,50R$                   ok! -R$                      39,42R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      39,42R$                      ok! 2,63R$                        2,63R$                   2,63R$                   2,63R$                   2,63R$                   2,63R$                   15,77R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          102,50R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          102,50R$                   ok! -R$                      39,42R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      39,42R$                      ok!

19,11R$                 19,11R$                 19,11R$                 19,11R$                 114,68R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          326,26R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        326,26R$                   ok! -R$                      125,49R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      125,49R$                    ok! 8,37R$                        8,37R$                   8,37R$                   8,37R$                   8,37R$                   8,37R$                   50,19R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          326,26R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          326,26R$                   ok! -R$                      125,49R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      125,49R$                    ok!

941,55R$               941,55R$               941,55R$               941,55R$               5.649,32R$             ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          16.071,69R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        16.071,69R$              ok! -R$                      6.181,42R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      6.181,42R$                 ok! 412,09R$                    412,09R$               412,09R$               412,09R$               412,09R$               412,09R$               2.472,57R$             ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          16.071,69R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          16.071,69R$              ok! -R$                      6.181,42R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      6.181,42R$                 ok!

62,02R$                 62,02R$                 62,02R$                 62,02R$                 372,12R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          1.058,64R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.058,64R$                ok! -R$                      407,17R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      407,17R$                    ok! 27,14R$                      27,14R$                 27,14R$                 27,14R$                 27,14R$                 27,14R$                 162,87R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          1.058,64R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.058,64R$                ok! -R$                      407,17R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      407,17R$                    ok!

110,51R$               110,51R$               110,51R$               110,51R$               663,06R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          1.886,34R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.886,34R$                ok! -R$                      725,52R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      725,52R$                    ok! 48,37R$                      48,37R$                 48,37R$                 48,37R$                 48,37R$                 48,37R$                 290,21R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          1.886,34R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.886,34R$                ok! -R$                      725,52R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      725,52R$                    ok!

29,48R$                 29,48R$                 29,48R$                 29,48R$                 176,87R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          503,19R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        503,19R$                   ok! -R$                      193,53R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      193,53R$                    ok! 12,90R$                      12,90R$                 12,90R$                 12,90R$                 12,90R$                 12,90R$                 77,41R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          503,19R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          503,19R$                   ok! -R$                      193,53R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      193,53R$                    ok!

155,12R$               155,12R$               155,12R$               155,12R$               930,70R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          2.647,74R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2.647,74R$                ok! -R$                      1.018,36R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.018,36R$                 ok! 67,89R$                      67,89R$                 67,89R$                 67,89R$                 67,89R$                 67,89R$                 407,35R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          2.647,74R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          2.647,74R$                ok! -R$                      1.018,36R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.018,36R$                 ok!

127,61R$               127,61R$               127,61R$               127,61R$               765,66R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          2.178,21R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2.178,21R$                ok! -R$                      837,77R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      837,77R$                    ok! 55,85R$                      55,85R$                 55,85R$                 55,85R$                 55,85R$                 55,85R$                 335,11R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          2.178,21R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          2.178,21R$                ok! -R$                      837,77R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      837,77R$                    ok!

35,22R$                 35,22R$                 35,22R$                 35,22R$                 211,29R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          601,10R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        601,10R$                   ok! -R$                      231,19R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      231,19R$                    ok! 15,41R$                      15,41R$                 15,41R$                 15,41R$                 15,41R$                 15,41R$                 92,48R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          601,10R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          601,10R$                   ok! -R$                      231,19R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      231,19R$                    ok!

77,38R$                 77,38R$                 77,38R$                 77,38R$                 464,27R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          1.320,79R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.320,79R$                ok! -R$                      508,00R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      508,00R$                    ok! 33,87R$                      33,87R$                 33,87R$                 33,87R$                 33,87R$                 33,87R$                 203,20R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          1.320,79R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.320,79R$                ok! -R$                      508,00R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      508,00R$                    ok!

193,89R$               193,89R$               193,89R$               193,89R$               1.163,36R$             ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          3.309,62R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        3.309,62R$                ok! -R$                      1.272,93R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.272,93R$                 ok! 84,86R$                      84,86R$                 84,86R$                 84,86R$                 84,86R$                 84,86R$                 509,17R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          3.309,62R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          3.309,62R$                ok! -R$                      1.272,93R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.272,93R$                 ok!

158,93R$               158,93R$               158,93R$               158,93R$               953,60R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          2.712,90R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2.712,90R$                ok! -R$                      1.043,42R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.043,42R$                 ok! 69,56R$                      69,56R$                 69,56R$                 69,56R$                 69,56R$                 69,56R$                 417,37R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          2.712,90R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          2.712,90R$                ok! -R$                      1.043,42R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.043,42R$                 ok!

10,22R$                 10,22R$                 10,22R$                 10,22R$                 61,34R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          174,50R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        174,50R$                   ok! -R$                      67,12R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      67,12R$                      ok! 4,47R$                        4,47R$                   4,47R$                   4,47R$                   4,47R$                   4,47R$                   26,85R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          174,50R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          174,50R$                   ok! -R$                      67,12R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      67,12R$                      ok!

31,63R$                 31,63R$                 31,63R$                 31,63R$                 189,79R$                ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          539,93R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        539,93R$                   ok! -R$                      207,67R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      207,67R$                    ok! 13,84R$                      13,84R$                 13,84R$                 13,84R$                 13,84R$                 13,84R$                 83,07R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          539,93R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          539,93R$                   ok! -R$                      207,67R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      207,67R$                    ok!

8,38R$                   8,38R$                   8,38R$                   8,38R$                   50,28R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          143,04R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        143,04R$                   ok! -R$                      55,02R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      55,02R$                      ok! 3,67R$                        3,67R$                   3,67R$                   3,67R$                   3,67R$                   3,67R$                   22,01R$                  ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          143,04R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          143,04R$                   ok! -R$                      55,02R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      55,02R$                      ok!

14.791,67R$          14.791,67R$          14.791,67R$          14.791,67R$          88.750,00R$           ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

1.833,33R$            1.833,33R$            1.833,33R$            1.833,33R$            11.000,00R$           ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

1.408,33R$            1.408,33R$            1.408,33R$            1.408,33R$            8.450,00R$             ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

3.583,33R$            3.583,33R$            3.583,33R$            3.583,33R$            21.500,00R$           ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                         ok! -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

30.952,17R$          30.952,17R$          30.952,17R$          30.952,17R$          185.713,00R$         ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! 46.446,86R$                      46.446,86R$           46.446,86R$           46.446,86R$           46.446,86R$           46.446,86R$           46.446,86R$           325.128,00R$            ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          67.735,00R$                67.735,00R$                67.735,00R$                -R$                          -R$                        203.205,00R$            ok! -R$                      -R$                      67.735,00R$           67.735,00R$           67.735,00R$           -R$                          -R$                      203.205,00R$             ok! 13.547,00R$               13.547,00R$          13.547,00R$          13.547,00R$          13.547,00R$          13.547,00R$          81.282,00R$           ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! 46.446,86R$                      46.446,86R$           46.446,86R$           46.446,86R$           46.446,86R$           46.446,86R$           46.446,86R$           325.128,00R$            ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          67.735,00R$                67.735,00R$                67.735,00R$                -R$                          203.205,00R$            ok! -R$                      -R$                      67.735,00R$           67.735,00R$           67.735,00R$           -R$                          -R$                      203.205,00R$             ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

1.590,67R$            1.590,67R$            1.590,67R$            1.590,67R$            9.544,00R$             ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          62.036,00R$               -R$                        62.036,00R$              ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      23.860,00R$                -R$                      23.860,00R$               ok! 1.590,67R$                 1.590,67R$            1.590,67R$            1.590,67R$            1.590,67R$            1.590,67R$            9.544,00R$             ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          62.036,00R$               62.036,00R$              ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      23.860,00R$                -R$                      23.860,00R$               ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          17.927,00R$             17.927,00R$              ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      6.895,00R$                  -R$                      6.895,00R$                 ok! 459,67R$                    459,67R$               459,67R$               459,67R$               459,67R$               459,67R$               2.758,00R$             ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!
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-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!
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-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!
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-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          45.475,02R$           45.475,02R$               ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          45.475,02R$           45.475,02R$               ok!

92.100,14R$          92.100,14R$          92.100,14R$          92.100,14R$          552.600,84R$         ok! 46.446,86R$                      46.446,86R$           46.446,86R$           46.446,86R$           46.446,86R$           46.446,86R$           46.446,86R$           325.128,00R$            ok! 19.832,04R$               89.350,97R$           6.537,23R$                  34.030,54R$                67.735,00R$                67.735,00R$                67.735,00R$                62.036,00R$               17.927,00R$             432.918,77R$            ok! 62.204,24R$           13.088,67R$           67.735,00R$           67.735,00R$           67.735,00R$           30.755,00R$                45.475,02R$           354.727,93R$             ok! 19.678,64R$               19.678,64R$          19.678,64R$          19.678,64R$          19.678,64R$          19.678,64R$          118.071,83R$         ok! 46.446,86R$                      46.446,86R$           46.446,86R$           46.446,86R$           46.446,86R$           46.446,86R$           46.446,86R$           325.128,00R$            ok! 19.832,04R$               89.350,97R$           6.537,23R$                  34.030,54R$                67.735,00R$                67.735,00R$                67.735,00R$                62.036,00R$               414.991,77R$            ok! 62.204,24R$           13.088,67R$           67.735,00R$           67.735,00R$           67.735,00R$           23.860,00R$                45.475,02R$           347.832,93R$             ok!

1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 9,8% não ok! 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 26,4% ok! 0,3% 1,2% 0,1% 0,4% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,2% 35,2% ok! 0,8% 0,2% 0,9% 0,9% 0,9% 0,4% 0,6% 28,8% não ok! 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 9,6% ok! 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 27,0% ok! 0,3% 1,2% 0,1% 0,4% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 34,5% ok! 0,8% 0,2% 0,9% 0,9% 0,9% 0,3% 0,6% 28,9% não ok!

100,0% 100,0%
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Completação 
Eletromecânica - 

Finalização da 
Montagem

Teste a Vazio Documentação Treinamento Teste com Carga Apoio à Partida Total Situação

Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (25% 
da quantidade prevista 

em projeto)

Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (50% 
da quantidade prevista 

em projeto)

Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (75% 
da quantidade prevista 

em projeto)

Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (100% 
da quantidade prevista 

em projeto)

Conj. 1: Intermediário 
(Longarianas, apoios e 
suportes para rolos)

Conj. 2: Estrutura 
da base de 

Acionamento 

Conj. 3:
Chute de 
descarga

Conj. 4: Estrutura 
do tambor de 

Retorno

Conj. 5: Estrutura 
do tambor de 
Esticamento

Conj. 6: Estrutura 
dos tambores 

defletores

Conj. 7: 
Tambores: 

acionamento, 
retorno, 

esticamento e 
defletores

Total Situação

Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios 

(25% da quantidade 
prevista em projeto)

Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios 

(50% da quantidade 
prevista em projeto)

Estrutura 
Metálica:

Galerias e Apoios 
(75% da 

quantidade 
prevista em 

Estrutura 
Metálica:

Galerias e Apoios 
(100% da 

quantidade 
prevista em 

Telhas e 
Acessórios

Sistemas Elétricos - 
Infraestrutura

Sistemas Elétricos - 
Equipamentos para 

SE-02

Sistemas 
Elétricos - Cabos

Sistemas de 
Segurança - 

Infraestrutura, 
cabos e 

equipamentos

Sistemas de 
Automação - 

Infraestrutura, 
cabos e 

equipamentos

Correia 
Transporadora

Base de 
Acionamento com 
motor, redutor e 

acoplamentos

Rolos de carga, 
impacto e retorno

Sist. deAspiração 
de Pó Talha Elétrica Total Situação

Montagem dos 
módulos das galerias 

e apoios (50% das 
galerias e apoios)

Montagem dos 
módulos das galerias 
e apoios (100% das 
galerias e apoios)

Içamento dos 
módulos das galerias 
pré-montadas (50% 

das galerias e 
apoios)

Içamento dos módulos 
das galerias pré-

montadas (100% do 
peso de projeto)

Implantação de 
Canteiro e 

Mobilização de 
Recursos

Montagem dos 
Sistemas 

Elétricos e de 
Segurança

Montagem da SE-
02 e Sist. De 
Automação

Intermediário: 
apoios, 

longarinas, 
suportes e rolos

Lançamento da 
Correia

Acionamento: 
base, tamor, 

chute e 
acoplamento

Acessórios: 
Separador 

Magnéticos, Talha 
Elétrica e Aspiração

Desmontagem 
dos 

Equipamentos 
Existentes

Total Situação

Completação 
Eletromecânica - 

Finalização da 
Montagem

Teste a Vazio Documentação Treinamento Teste com Carga Apoio à Partida Total Situação

Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (25% 
da quantidade prevista 

em projeto)

Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (50% 
da quantidade prevista 

em projeto)

Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (75% 
da quantidade prevista 

em projeto)

Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (100% 
da quantidade prevista 

em projeto)

Conj. 1: Intermediário 
(Longarianas, apoios e 
suportes para rolos)

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! 31.435,10R$                           31.435,10R$                           31.435,10R$                           31.435,10R$                           -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      125.740,40R$            ok! 19.646,94R$                 19.646,94R$                 19.646,94R$           19.646,94R$           -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        78.587,75R$              ok! 19.646,94R$                   19.646,94R$                   19.646,94R$                 19.646,94R$                     -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      78.587,75R$               ok! 5.239,18R$                    5.239,18R$                    5.239,18R$                    5.239,18R$                    5.239,18R$                    5.239,18R$                    31.435,10R$                  ok! 31.435,10R$                           31.435,10R$                           31.435,10R$                           31.435,10R$                           -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! 3.149,53R$                             3.149,53R$                             3.149,53R$                             3.149,53R$                             -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      12.598,13R$              ok! 1.968,46R$                   1.968,46R$                   1.968,46R$             1.968,46R$             -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        7.873,83R$                ok! 1.968,46R$                     1.968,46R$                     1.968,46R$                   1.968,46R$                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      7.873,83R$                 ok! 524,92R$                       524,92R$                       524,92R$                       524,92R$                       524,92R$                       524,92R$                       3.149,53R$                    ok! 3.149,53R$                             3.149,53R$                             3.149,53R$                             3.149,53R$                             -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! 68.584,11R$                           68.584,11R$                           68.584,11R$                           68.584,11R$                           -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      274.336,43R$            ok! 42.865,07R$                 42.865,07R$                 42.865,07R$           42.865,07R$           -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        171.460,27R$            ok! 42.865,07R$                   42.865,07R$                   42.865,07R$                 42.865,07R$                     -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      171.460,27R$             ok! 11.430,68R$                  11.430,68R$                  11.430,68R$                  11.430,68R$                  11.430,68R$                  11.430,68R$                  68.584,11R$                  ok! 68.584,11R$                           68.584,11R$                           68.584,11R$                           68.584,11R$                           -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! 1.953,40R$                             1.953,40R$                             1.953,40R$                             1.953,40R$                             -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      7.813,60R$                ok! 1.220,87R$                   1.220,87R$                   1.220,87R$             1.220,87R$             -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        4.883,50R$                ok! 1.220,87R$                     1.220,87R$                     1.220,87R$                   1.220,87R$                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4.883,50R$                 ok! 325,57R$                       325,57R$                       325,57R$                       325,57R$                       325,57R$                       325,57R$                       1.953,40R$                    ok! 1.953,40R$                             1.953,40R$                             1.953,40R$                             1.953,40R$                             -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! 9.500,23R$                             9.500,23R$                             9.500,23R$                             9.500,23R$                             -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      38.000,93R$              ok! 5.937,65R$                   5.937,65R$                   5.937,65R$             5.937,65R$             -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        23.750,58R$              ok! 5.937,65R$                     5.937,65R$                     5.937,65R$                   5.937,65R$                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      23.750,58R$               ok! 1.583,37R$                    1.583,37R$                    1.583,37R$                    1.583,37R$                    1.583,37R$                    1.583,37R$                    9.500,23R$                    ok! 9.500,23R$                             9.500,23R$                             9.500,23R$                             9.500,23R$                             -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! 213.686,39R$                         213.686,39R$                         213.686,39R$                         213.686,39R$                         -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      854.745,57R$            ok! 133.554,00R$               133.554,00R$               133.554,00R$         133.554,00R$         -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        534.215,98R$            ok! 133.554,00R$                 133.554,00R$                 133.554,00R$               133.554,00R$                   -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      534.215,98R$             ok! 35.614,40R$                  35.614,40R$                  35.614,40R$                  35.614,40R$                  35.614,40R$                  35.614,40R$                  213.686,39R$                ok! 213.686,39R$                         213.686,39R$                         213.686,39R$                         213.686,39R$                         -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! 42.337,99R$                           42.337,99R$                           42.337,99R$                           42.337,99R$                           -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      169.351,97R$            ok! 26.461,25R$                 26.461,25R$                 26.461,25R$           26.461,25R$           -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        105.844,98R$            ok! 26.461,25R$                   26.461,25R$                   26.461,25R$                 26.461,25R$                     -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      105.844,98R$             ok! 7.056,33R$                    7.056,33R$                    7.056,33R$                    7.056,33R$                    7.056,33R$                    7.056,33R$                    42.337,99R$                  ok! 42.337,99R$                           42.337,99R$                           42.337,99R$                           42.337,99R$                           -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! 10.429,60R$                           10.429,60R$                           10.429,60R$                           10.429,60R$                           -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      41.718,41R$              ok! 6.518,50R$                   6.518,50R$                   6.518,50R$             6.518,50R$             -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        26.074,01R$              ok! 6.518,50R$                     6.518,50R$                     6.518,50R$                   6.518,50R$                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      26.074,01R$               ok! 1.738,27R$                    1.738,27R$                    1.738,27R$                    1.738,27R$                    1.738,27R$                    1.738,27R$                    10.429,60R$                  ok! 10.429,60R$                           10.429,60R$                           10.429,60R$                           10.429,60R$                           -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! 13.682,40R$                           13.682,40R$                           13.682,40R$                           13.682,40R$                           -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      54.729,60R$              ok! 8.551,50R$                   8.551,50R$                   8.551,50R$             8.551,50R$             -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        34.206,00R$              ok! 8.551,50R$                     8.551,50R$                     8.551,50R$                   8.551,50R$                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      34.206,00R$               ok! 2.280,40R$                    2.280,40R$                    2.280,40R$                    2.280,40R$                    2.280,40R$                    2.280,40R$                    13.682,40R$                  ok! 13.682,40R$                           13.682,40R$                           13.682,40R$                           13.682,40R$                           -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! 61.674,07R$                           61.674,07R$                           61.674,07R$                           61.674,07R$                           -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      246.696,26R$            ok! 38.546,29R$                 38.546,29R$                 38.546,29R$           38.546,29R$           -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        154.185,16R$            ok! 38.546,29R$                   38.546,29R$                   38.546,29R$                 38.546,29R$                     -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      154.185,16R$             ok! 10.279,01R$                  10.279,01R$                  10.279,01R$                  10.279,01R$                  10.279,01R$                  10.279,01R$                  61.674,07R$                  ok! 61.674,07R$                           61.674,07R$                           61.674,07R$                           61.674,07R$                           -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! 7.572,65R$                             7.572,65R$                             7.572,65R$                             7.572,65R$                             -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      30.290,60R$              ok! 4.732,91R$                   4.732,91R$                   4.732,91R$             4.732,91R$             -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        18.931,62R$              ok! 4.732,91R$                     4.732,91R$                     4.732,91R$                   4.732,91R$                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      18.931,62R$               ok! 1.262,11R$                    1.262,11R$                    1.262,11R$                    1.262,11R$                    1.262,11R$                    1.262,11R$                    7.572,65R$                    ok! 7.572,65R$                             7.572,65R$                             7.572,65R$                             7.572,65R$                             -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! 2.676,24R$                             2.676,24R$                             2.676,24R$                             2.676,24R$                             -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      10.704,97R$              ok! 1.672,65R$                   1.672,65R$                   1.672,65R$             1.672,65R$             -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        6.690,61R$                ok! 1.672,65R$                     1.672,65R$                     1.672,65R$                   1.672,65R$                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      6.690,61R$                 ok! 446,04R$                       446,04R$                       446,04R$                       446,04R$                       446,04R$                       446,04R$                       2.676,24R$                    ok! 2.676,24R$                             2.676,24R$                             2.676,24R$                             2.676,24R$                             -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! 3.270,01R$                             3.270,01R$                             3.270,01R$                             3.270,01R$                             -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      13.080,03R$              ok! 2.043,75R$                   2.043,75R$                   2.043,75R$             2.043,75R$             -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        8.175,02R$                ok! 2.043,75R$                     2.043,75R$                     2.043,75R$                   2.043,75R$                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      8.175,02R$                 ok! 545,00R$                       545,00R$                       545,00R$                       545,00R$                       545,00R$                       545,00R$                       3.270,01R$                    ok! 3.270,01R$                             3.270,01R$                             3.270,01R$                             3.270,01R$                             -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! 14.319,19R$                           14.319,19R$                           14.319,19R$                           14.319,19R$                           -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      57.276,77R$              ok! 8.949,49R$                   8.949,49R$                   8.949,49R$             8.949,49R$             -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        35.797,98R$              ok! 8.949,49R$                     8.949,49R$                     8.949,49R$                   8.949,49R$                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      35.797,98R$               ok! 2.386,53R$                    2.386,53R$                    2.386,53R$                    2.386,53R$                    2.386,53R$                    2.386,53R$                    14.319,19R$                  ok! 14.319,19R$                           14.319,19R$                           14.319,19R$                           14.319,19R$                           -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! 3.270,01R$                             3.270,01R$                             3.270,01R$                             3.270,01R$                             -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      13.080,03R$              ok! 2.043,75R$                   2.043,75R$                   2.043,75R$             2.043,75R$             -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        8.175,02R$                ok! 2.043,75R$                     2.043,75R$                     2.043,75R$                   2.043,75R$                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      8.175,02R$                 ok! 545,00R$                       545,00R$                       545,00R$                       545,00R$                       545,00R$                       545,00R$                       3.270,01R$                    ok! 3.270,01R$                             3.270,01R$                             3.270,01R$                             3.270,01R$                             -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! 40.565,31R$                           40.565,31R$                           40.565,31R$                           40.565,31R$                           -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      162.261,22R$            ok! 25.353,32R$                 25.353,32R$                 25.353,32R$           25.353,32R$           -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        101.413,26R$            ok! 25.353,32R$                   25.353,32R$                   25.353,32R$                 25.353,32R$                     -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      101.413,26R$             ok! 6.760,88R$                    6.760,88R$                    6.760,88R$                    6.760,88R$                    6.760,88R$                    6.760,88R$                    40.565,31R$                  ok! 40.565,31R$                           40.565,31R$                           40.565,31R$                           40.565,31R$                           -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! 13.338,19R$                           13.338,19R$                           13.338,19R$                           13.338,19R$                           -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      53.352,76R$              ok! 8.336,37R$                   8.336,37R$                   8.336,37R$             8.336,37R$             -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        33.345,47R$              ok! 8.336,37R$                     8.336,37R$                     8.336,37R$                   8.336,37R$                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      33.345,47R$               ok! 2.223,03R$                    2.223,03R$                    2.223,03R$                    2.223,03R$                    2.223,03R$                    2.223,03R$                    13.338,19R$                  ok! 13.338,19R$                           13.338,19R$                           13.338,19R$                           13.338,19R$                           -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! 9.646,52R$                             9.646,52R$                             9.646,52R$                             9.646,52R$                             -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      38.586,09R$              ok! 6.029,08R$                   6.029,08R$                   6.029,08R$             6.029,08R$             -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        24.116,31R$              ok! 6.029,08R$                     6.029,08R$                     6.029,08R$                   6.029,08R$                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      24.116,31R$               ok! 1.607,75R$                    1.607,75R$                    1.607,75R$                    1.607,75R$                    1.607,75R$                    1.607,75R$                    9.646,52R$                    ok! 9.646,52R$                             9.646,52R$                             9.646,52R$                             9.646,52R$                             -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! 44.087,28R$                           44.087,28R$                           44.087,28R$                           44.087,28R$                           -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      176.349,10R$            ok! 27.554,55R$                 27.554,55R$                 27.554,55R$           27.554,55R$           -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        110.218,19R$            ok! 27.554,55R$                   27.554,55R$                   27.554,55R$                 27.554,55R$                     -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      110.218,19R$             ok! 7.347,88R$                    7.347,88R$                    7.347,88R$                    7.347,88R$                    7.347,88R$                    7.347,88R$                    44.087,28R$                  ok! 44.087,28R$                           44.087,28R$                           44.087,28R$                           44.087,28R$                           -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! 29.767,06R$                           29.767,06R$                           29.767,06R$                           29.767,06R$                           -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      119.068,22R$            ok! 18.604,41R$                 18.604,41R$                 18.604,41R$           18.604,41R$           -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        74.417,64R$              ok! 18.604,41R$                   18.604,41R$                   18.604,41R$                 18.604,41R$                     -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      74.417,64R$               ok! 4.961,18R$                    4.961,18R$                    4.961,18R$                    4.961,18R$                    4.961,18R$                    4.961,18R$                    29.767,06R$                  ok! 29.767,06R$                           29.767,06R$                           29.767,06R$                           29.767,06R$                           -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      62.501,45R$           -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        62.501,45R$              ok! 6.009,75R$                     6.009,75R$                     6.009,75R$                   6.009,75R$                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      24.039,02R$               ok! 1.602,60R$                    1.602,60R$                    1.602,60R$                    1.602,60R$                    1.602,60R$                    1.602,60R$                    9.615,61R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      9.078,40R$             -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        9.078,40R$                ok! 872,92R$                        872,92R$                        872,92R$                      872,92R$                          -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3.491,69R$                 ok! 232,78R$                       232,78R$                       232,78R$                       232,78R$                       232,78R$                       232,78R$                       1.396,68R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      11.349,15R$           -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        11.349,15R$              ok! 1.091,26R$                     1.091,26R$                     1.091,26R$                   1.091,26R$                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4.365,06R$                 ok! 291,00R$                       291,00R$                       291,00R$                       291,00R$                       291,00R$                       291,00R$                       1.746,02R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      27.021,12R$           -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        27.021,12R$              ok! 2.598,18R$                     2.598,18R$                     2.598,18R$                   2.598,18R$                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      10.392,74R$               ok! 692,85R$                       692,85R$                       692,85R$                       692,85R$                       692,85R$                       692,85R$                       4.157,10R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            21.858,05R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      21.858,05R$               ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            129.295,94R$         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      129.295,94R$             ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

2,14R$                        2,14R$                   2,14R$                   2,14R$                   2,14R$                   2,14R$                   12,86R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      713,86R$                    -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        713,86R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      274,56R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      274,56R$                    ok! 18,30R$                         18,30R$                         18,30R$                         18,30R$                         18,30R$                         18,30R$                         109,82R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

1,04R$                        1,04R$                   1,04R$                   1,04R$                   1,04R$                   1,04R$                   6,27R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      348,00R$                    -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        348,00R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      133,85R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      133,85R$                    ok! 8,92R$                           8,92R$                           8,92R$                           8,92R$                           8,92R$                           8,92R$                           53,54R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,64R$                        0,64R$                   0,64R$                   0,64R$                   0,64R$                   0,64R$                   3,87R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      214,71R$                    -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        214,71R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      82,58R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      82,58R$                      ok! 5,51R$                           5,51R$                           5,51R$                           5,51R$                           5,51R$                           5,51R$                           33,03R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,18R$                        0,18R$                   0,18R$                   0,18R$                   0,18R$                   0,18R$                   1,08R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      59,79R$                      -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        59,79R$                     ok! -R$                             -R$                            -R$                      23,00R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      23,00R$                      ok! 1,53R$                           1,53R$                           1,53R$                           1,53R$                           1,53R$                           1,53R$                           9,20R$                           ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,46R$                        0,46R$                   0,46R$                   0,46R$                   0,46R$                   0,46R$                   2,77R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      153,95R$                    -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        153,95R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      59,21R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      59,21R$                      ok! 3,95R$                           3,95R$                           3,95R$                           3,95R$                           3,95R$                           3,95R$                           23,68R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

1,78R$                        1,78R$                   1,78R$                   1,78R$                   1,78R$                   1,78R$                   10,68R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      593,17R$                    -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        593,17R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      228,14R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      228,14R$                    ok! 15,21R$                         15,21R$                         15,21R$                         15,21R$                         15,21R$                         15,21R$                         91,26R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

45,86R$                      45,86R$                 45,86R$                 45,86R$                 45,86R$                 45,86R$                 275,19R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      15.278,36R$               -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        15.278,36R$              ok! -R$                             -R$                            -R$                      5.876,29R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      5.876,29R$                 ok! 391,75R$                       391,75R$                       391,75R$                       391,75R$                       391,75R$                       391,75R$                       2.350,52R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,74R$                        0,74R$                   0,74R$                   0,74R$                   0,74R$                   0,74R$                   4,44R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      246,60R$                    -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        246,60R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      94,85R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      94,85R$                      ok! 6,32R$                           6,32R$                           6,32R$                           6,32R$                           6,32R$                           6,32R$                           37,94R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,46R$                        0,46R$                   0,46R$                   0,46R$                   0,46R$                   0,46R$                   2,78R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      154,42R$                    -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        154,42R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      59,39R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      59,39R$                      ok! 3,96R$                           3,96R$                           3,96R$                           3,96R$                           3,96R$                           3,96R$                           23,76R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

18,75R$                      18,75R$                 18,75R$                 18,75R$                 18,75R$                 18,75R$                 112,53R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      6.247,45R$                 -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        6.247,45R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      2.402,87R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.402,87R$                 ok! 160,19R$                       160,19R$                       160,19R$                       160,19R$                       160,19R$                       160,19R$                       961,15R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,14R$                        0,14R$                   0,14R$                   0,14R$                   0,14R$                   0,14R$                   0,85R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      47,00R$                      -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        47,00R$                     ok! -R$                             -R$                            -R$                      18,08R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      18,08R$                      ok! 1,21R$                           1,21R$                           1,21R$                           1,21R$                           1,21R$                           1,21R$                           7,23R$                           ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,53R$                        0,53R$                   0,53R$                   0,53R$                   0,53R$                   0,53R$                   3,18R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      176,32R$                    -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        176,32R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      67,81R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      67,81R$                      ok! 4,52R$                           4,52R$                           4,52R$                           4,52R$                           4,52R$                           4,52R$                           27,13R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,52R$                        0,52R$                   0,52R$                   0,52R$                   0,52R$                   0,52R$                   3,11R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      172,60R$                    -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        172,60R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      66,38R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      66,38R$                      ok! 4,43R$                           4,43R$                           4,43R$                           4,43R$                           4,43R$                           4,43R$                           26,55R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,05R$                        0,05R$                   0,05R$                   0,05R$                   0,05R$                   0,05R$                   0,27R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      15,00R$                      -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        15,00R$                     ok! -R$                             -R$                            -R$                      5,77R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      5,77R$                        ok! 0,38R$                           0,38R$                           0,38R$                           0,38R$                           0,38R$                           0,38R$                           2,31R$                           ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,50R$                        0,50R$                   0,50R$                   0,50R$                   0,50R$                   0,50R$                   2,99R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      166,08R$                    -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        166,08R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      63,88R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      63,88R$                      ok! 4,26R$                           4,26R$                           4,26R$                           4,26R$                           4,26R$                           4,26R$                           25,55R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

1,38R$                        1,38R$                   1,38R$                   1,38R$                   1,38R$                   1,38R$                   8,26R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      458,73R$                    -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        458,73R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      176,43R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      176,43R$                    ok! 11,76R$                         11,76R$                         11,76R$                         11,76R$                         11,76R$                         11,76R$                         70,57R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,94R$                        0,94R$                   0,94R$                   0,94R$                   0,94R$                   0,94R$                   5,64R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      313,34R$                    -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        313,34R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      120,52R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      120,52R$                    ok! 8,03R$                           8,03R$                           8,03R$                           8,03R$                           8,03R$                           8,03R$                           48,21R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,07R$                        0,07R$                   0,07R$                   0,07R$                   0,07R$                   0,07R$                   0,45R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      24,97R$                      -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        24,97R$                     ok! -R$                             -R$                            -R$                      9,60R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      9,60R$                        ok! 0,64R$                           0,64R$                           0,64R$                           0,64R$                           0,64R$                           0,64R$                           3,84R$                           ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,06R$                        0,06R$                   0,06R$                   0,06R$                   0,06R$                   0,06R$                   0,34R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      18,91R$                      -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        18,91R$                     ok! -R$                             -R$                            -R$                      7,27R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      7,27R$                        ok! 0,48R$                           0,48R$                           0,48R$                           0,48R$                           0,48R$                           0,48R$                           2,91R$                           ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,66R$                        0,66R$                   0,66R$                   0,66R$                   0,66R$                   0,66R$                   3,95R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      219,25R$                    -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        219,25R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      84,33R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      84,33R$                      ok! 5,62R$                           5,62R$                           5,62R$                           5,62R$                           5,62R$                           5,62R$                           33,73R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,05R$                        0,05R$                   0,05R$                   0,05R$                   0,05R$                   0,05R$                   0,30R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      16,67R$                      -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        16,67R$                     ok! -R$                             -R$                            -R$                      6,41R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      6,41R$                        ok! 0,43R$                           0,43R$                           0,43R$                           0,43R$                           0,43R$                           0,43R$                           2,56R$                           ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,13R$                        0,13R$                   0,13R$                   0,13R$                   0,13R$                   0,13R$                   0,78R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      43,55R$                      -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        43,55R$                     ok! -R$                             -R$                            -R$                      16,75R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      16,75R$                      ok! 1,12R$                           1,12R$                           1,12R$                           1,12R$                           1,12R$                           1,12R$                           6,70R$                           ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

6,93R$                        6,93R$                   6,93R$                   6,93R$                   6,93R$                   6,93R$                   41,58R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      2.308,64R$                 -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2.308,64R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      887,94R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      887,94R$                    ok! 59,20R$                         59,20R$                         59,20R$                         59,20R$                         59,20R$                         59,20R$                         355,18R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

1,10R$                        1,10R$                   1,10R$                   1,10R$                   1,10R$                   1,10R$                   6,58R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      365,39R$                    -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        365,39R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      140,53R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      140,53R$                    ok! 9,37R$                           9,37R$                           9,37R$                           9,37R$                           9,37R$                           9,37R$                           56,21R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

56,37R$                      56,37R$                 56,37R$                 56,37R$                 56,37R$                 56,37R$                 338,22R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      18.777,91R$               -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        18.777,91R$              ok! -R$                             -R$                            -R$                      7.222,27R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      7.222,27R$                 ok! 481,48R$                       481,48R$                       481,48R$                       481,48R$                       481,48R$                       481,48R$                       2.888,91R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

2,73R$                        2,73R$                   2,73R$                   2,73R$                   2,73R$                   2,73R$                   16,37R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      908,61R$                    -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        908,61R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      349,47R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      349,47R$                    ok! 23,30R$                         23,30R$                         23,30R$                         23,30R$                         23,30R$                         23,30R$                         139,79R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

26,56R$                      26,56R$                 26,56R$                 26,56R$                 26,56R$                 26,56R$                 159,37R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      8.848,23R$                 -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        8.848,23R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      3.403,17R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3.403,17R$                 ok! 226,88R$                       226,88R$                       226,88R$                       226,88R$                       226,88R$                       226,88R$                       1.361,27R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

11,71R$                      11,71R$                 11,71R$                 11,71R$                 11,71R$                 11,71R$                 70,24R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      3.899,49R$                 -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        3.899,49R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      1.499,80R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.499,80R$                 ok! 99,99R$                         99,99R$                         99,99R$                         99,99R$                         99,99R$                         99,99R$                         599,92R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

3,01R$                        3,01R$                   3,01R$                   3,01R$                   3,01R$                   3,01R$                   18,03R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      1.001,02R$                 -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.001,02R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      385,01R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      385,01R$                    ok! 25,67R$                         25,67R$                         25,67R$                         25,67R$                         25,67R$                         25,67R$                         154,00R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

4,13R$                        4,13R$                   4,13R$                   4,13R$                   4,13R$                   4,13R$                   24,76R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      1.374,94R$                 -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.374,94R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      528,82R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      528,82R$                    ok! 35,25R$                         35,25R$                         35,25R$                         35,25R$                         35,25R$                         35,25R$                         211,53R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,04R$                        0,04R$                   0,04R$                   0,04R$                   0,04R$                   0,04R$                   0,26R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      14,70R$                      -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        14,70R$                     ok! -R$                             -R$                            -R$                      5,65R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      5,65R$                        ok! 0,38R$                           0,38R$                           0,38R$                           0,38R$                           0,38R$                           0,38R$                           2,26R$                           ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,09R$                        0,09R$                   0,09R$                   0,09R$                   0,09R$                   0,09R$                   0,51R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      28,45R$                      -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        28,45R$                     ok! -R$                             -R$                            -R$                      10,94R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      10,94R$                      ok! 0,73R$                           0,73R$                           0,73R$                           0,73R$                           0,73R$                           0,73R$                           4,38R$                           ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,93R$                        0,93R$                   0,93R$                   0,93R$                   0,93R$                   0,93R$                   5,56R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      308,77R$                    -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        308,77R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      118,76R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      118,76R$                    ok! 7,92R$                           7,92R$                           7,92R$                           7,92R$                           7,92R$                           7,92R$                           47,50R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,17R$                        0,17R$                   0,17R$                   0,17R$                   0,17R$                   0,17R$                   1,04R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      57,80R$                      -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        57,80R$                     ok! -R$                             -R$                            -R$                      22,23R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      22,23R$                      ok! 1,48R$                           1,48R$                           1,48R$                           1,48R$                           1,48R$                           1,48R$                           8,89R$                           ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,08R$                        0,08R$                   0,08R$                   0,08R$                   0,08R$                   0,08R$                   0,45R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      25,09R$                      -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        25,09R$                     ok! -R$                             -R$                            -R$                      9,65R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      9,65R$                        ok! 0,64R$                           0,64R$                           0,64R$                           0,64R$                           0,64R$                           0,64R$                           3,86R$                           ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,27R$                        0,27R$                   0,27R$                   0,27R$                   0,27R$                   0,27R$                   1,63R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      90,52R$                      -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        90,52R$                     ok! -R$                             -R$                            -R$                      34,82R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      34,82R$                      ok! 2,32R$                           2,32R$                           2,32R$                           2,32R$                           2,32R$                           2,32R$                           13,93R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,13R$                        0,13R$                   0,13R$                   0,13R$                   0,13R$                   0,13R$                   0,76R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      42,13R$                      -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        42,13R$                     ok! -R$                             -R$                            -R$                      16,20R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      16,20R$                      ok! 1,08R$                           1,08R$                           1,08R$                           1,08R$                           1,08R$                           1,08R$                           6,48R$                           ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,05R$                        0,05R$                   0,05R$                   0,05R$                   0,05R$                   0,05R$                   0,30R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      16,50R$                      -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        16,50R$                     ok! -R$                             -R$                            -R$                      6,35R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      6,35R$                        ok! 0,42R$                           0,42R$                           0,42R$                           0,42R$                           0,42R$                           0,42R$                           2,54R$                           ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

3,08R$                        3,08R$                   3,08R$                   3,08R$                   3,08R$                   3,08R$                   18,46R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      1.024,72R$                 -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.024,72R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      394,12R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      394,12R$                    ok! 26,27R$                         26,27R$                         26,27R$                         26,27R$                         26,27R$                         26,27R$                         157,65R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

1,04R$                        1,04R$                   1,04R$                   1,04R$                   1,04R$                   1,04R$                   6,26R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      347,37R$                    -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        347,37R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      133,61R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      133,61R$                    ok! 8,91R$                           8,91R$                           8,91R$                           8,91R$                           8,91R$                           8,91R$                           53,44R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

58,96R$                      58,96R$                 58,96R$                 58,96R$                 58,96R$                 58,96R$                 353,79R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      19.642,21R$               -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        19.642,21R$              ok! -R$                             -R$                            -R$                      7.554,69R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      7.554,69R$                 ok! 503,65R$                       503,65R$                       503,65R$                       503,65R$                       503,65R$                       503,65R$                       3.021,88R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,03R$                        0,03R$                   0,03R$                   0,03R$                   0,03R$                   0,03R$                   0,17R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      9,34R$                        -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        9,34R$                       ok! -R$                             -R$                            -R$                      3,59R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3,59R$                        ok! 0,24R$                           0,24R$                           0,24R$                           0,24R$                           0,24R$                           0,24R$                           1,44R$                           ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,06R$                        0,06R$                   0,06R$                   0,06R$                   0,06R$                   0,06R$                   0,35R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      19,53R$                      -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        19,53R$                     ok! -R$                             -R$                            -R$                      7,51R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      7,51R$                        ok! 0,50R$                           0,50R$                           0,50R$                           0,50R$                           0,50R$                           0,50R$                           3,00R$                           ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

16,21R$                      16,21R$                 16,21R$                 16,21R$                 16,21R$                 16,21R$                 97,23R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      5.398,27R$                 -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        5.398,27R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      2.076,26R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.076,26R$                 ok! 138,42R$                       138,42R$                       138,42R$                       138,42R$                       138,42R$                       138,42R$                       830,50R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,29R$                        0,29R$                   0,29R$                   0,29R$                   0,29R$                   0,29R$                   1,73R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      96,16R$                      -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        96,16R$                     ok! -R$                             -R$                            -R$                      36,98R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      36,98R$                      ok! 2,47R$                           2,47R$                           2,47R$                           2,47R$                           2,47R$                           2,47R$                           14,79R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,55R$                        0,55R$                   0,55R$                   0,55R$                   0,55R$                   0,55R$                   3,31R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      183,89R$                    -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        183,89R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      70,73R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      70,73R$                      ok! 4,72R$                           4,72R$                           4,72R$                           4,72R$                           4,72R$                           4,72R$                           28,29R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

2,27R$                        2,27R$                   2,27R$                   2,27R$                   2,27R$                   2,27R$                   13,59R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      754,78R$                    -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        754,78R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      290,30R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      290,30R$                    ok! 19,35R$                         19,35R$                         19,35R$                         19,35R$                         19,35R$                         19,35R$                         116,12R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,90R$                        0,90R$                   0,90R$                   0,90R$                   0,90R$                   0,90R$                   5,42R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      301,19R$                    -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        301,19R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      115,84R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      115,84R$                    ok! 7,72R$                           7,72R$                           7,72R$                           7,72R$                           7,72R$                           7,72R$                           46,34R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,44R$                        0,44R$                   0,44R$                   0,44R$                   0,44R$                   0,44R$                   2,66R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      147,49R$                    -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        147,49R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      56,73R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      56,73R$                      ok! 3,78R$                           3,78R$                           3,78R$                           3,78R$                           3,78R$                           3,78R$                           22,69R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,25R$                        0,25R$                   0,25R$                   0,25R$                   0,25R$                   0,25R$                   1,49R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      82,87R$                      -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        82,87R$                     ok! -R$                             -R$                            -R$                      31,87R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      31,87R$                      ok! 2,12R$                           2,12R$                           2,12R$                           2,12R$                           2,12R$                           2,12R$                           12,75R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,38R$                        0,38R$                   0,38R$                   0,38R$                   0,38R$                   0,38R$                   2,28R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      126,76R$                    -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        126,76R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      48,75R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      48,75R$                      ok! 3,25R$                           3,25R$                           3,25R$                           3,25R$                           3,25R$                           3,25R$                           19,50R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,09R$                        0,09R$                   0,09R$                   0,09R$                   0,09R$                   0,09R$                   0,56R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      30,98R$                      -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        30,98R$                     ok! -R$                             -R$                            -R$                      11,92R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      11,92R$                      ok! 0,79R$                           0,79R$                           0,79R$                           0,79R$                           0,79R$                           0,79R$                           4,77R$                           ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,76R$                        0,76R$                   0,76R$                   0,76R$                   0,76R$                   0,76R$                   4,59R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      254,68R$                    -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        254,68R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      97,95R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      97,95R$                      ok! 6,53R$                           6,53R$                           6,53R$                           6,53R$                           6,53R$                           6,53R$                           39,18R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,09R$                        0,09R$                   0,09R$                   0,09R$                   0,09R$                   0,09R$                   0,55R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      30,28R$                      -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        30,28R$                     ok! -R$                             -R$                            -R$                      11,65R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      11,65R$                      ok! 0,78R$                           0,78R$                           0,78R$                           0,78R$                           0,78R$                           0,78R$                           4,66R$                           ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

22,34R$                      22,34R$                 22,34R$                 22,34R$                 22,34R$                 22,34R$                 134,04R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      7.441,86R$                 -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        7.441,86R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      2.862,25R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.862,25R$                 ok! 190,82R$                       190,82R$                       190,82R$                       190,82R$                       190,82R$                       190,82R$                       1.144,90R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

1,77R$                        1,77R$                   1,77R$                   1,77R$                   1,77R$                   1,77R$                   10,64R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      590,73R$                    -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        590,73R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      227,20R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      227,20R$                    ok! 15,15R$                         15,15R$                         15,15R$                         15,15R$                         15,15R$                         15,15R$                         90,88R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

4,12R$                        4,12R$                   4,12R$                   4,12R$                   4,12R$                   4,12R$                   24,74R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      1.373,63R$                 -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.373,63R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      528,32R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      528,32R$                    ok! 35,22R$                         35,22R$                         35,22R$                         35,22R$                         35,22R$                         35,22R$                         211,33R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

203,49R$                    203,49R$               203,49R$               203,49R$               203,49R$               203,49R$               1.220,96R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      67.787,43R$               -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        67.787,43R$              ok! -R$                             -R$                            -R$                      26.072,09R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      26.072,09R$               ok! 1.738,14R$                    1.738,14R$                    1.738,14R$                    1.738,14R$                    1.738,14R$                    1.738,14R$                    10.428,84R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          1.817,55R$                -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.817,55R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      699,06R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      699,06R$                    ok! 46,60R$                         46,60R$                         46,60R$                         46,60R$                         46,60R$                         46,60R$                         279,62R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          5.962,01R$                -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        5.962,01R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      2.293,08R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.293,08R$                 ok! 152,87R$                       152,87R$                       152,87R$                       152,87R$                       152,87R$                       152,87R$                       917,23R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          158,74R$                   -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        158,74R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      61,05R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      61,05R$                      ok! 4,07R$                           4,07R$                           4,07R$                           4,07R$                           4,07R$                           4,07R$                           24,42R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          330,36R$                   -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        330,36R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      127,06R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      127,06R$                    ok! 8,47R$                           8,47R$                           8,47R$                           8,47R$                           8,47R$                           8,47R$                           50,82R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          1.072,21R$                -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.072,21R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      412,39R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      412,39R$                    ok! 27,49R$                         27,49R$                         27,49R$                         27,49R$                         27,49R$                         27,49R$                         164,95R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          56,73R$                     -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        56,73R$                     ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      21,82R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      21,82R$                      ok! 1,45R$                           1,45R$                           1,45R$                           1,45R$                           1,45R$                           1,45R$                           8,73R$                           ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          210,32R$                   -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        210,32R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      80,89R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      80,89R$                      ok! 5,39R$                           5,39R$                           5,39R$                           5,39R$                           5,39R$                           5,39R$                           32,36R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          18,94R$                     -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        18,94R$                     ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      7,28R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      7,28R$                        ok! 0,49R$                           0,49R$                           0,49R$                           0,49R$                           0,49R$                           0,49R$                           2,91R$                           ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          6.901,47R$                -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        6.901,47R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      2.654,41R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.654,41R$                 ok! 176,96R$                       176,96R$                       176,96R$                       176,96R$                       176,96R$                       176,96R$                       1.061,76R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          49.243,61R$              -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        49.243,61R$              ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      18.939,85R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      18.939,85R$               ok! 1.262,66R$                    1.262,66R$                    1.262,66R$                    1.262,66R$                    1.262,66R$                    1.262,66R$                    7.575,94R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          5.677,55R$                -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        5.677,55R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      2.183,67R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.183,67R$                 ok! 145,58R$                       145,58R$                       145,58R$                       145,58R$                       145,58R$                       145,58R$                       873,47R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          112.874,39R$            -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        112.874,39R$            ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      43.413,23R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      43.413,23R$               ok! 2.894,22R$                    2.894,22R$                    2.894,22R$                    2.894,22R$                    2.894,22R$                    2.894,22R$                    17.365,29R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          201.390,10R$            -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        201.390,10R$            ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      77.457,73R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      77.457,73R$               ok! 5.163,85R$                    5.163,85R$                    5.163,85R$                    5.163,85R$                    5.163,85R$                    5.163,85R$                    30.983,09R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          541,67R$                   -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        541,67R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      208,33R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      208,33R$                    ok! 13,89R$                         13,89R$                         13,89R$                         13,89R$                         13,89R$                         13,89R$                         83,33R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          743,98R$                   -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        743,98R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      286,14R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      286,14R$                    ok! 19,08R$                         19,08R$                         19,08R$                         19,08R$                         19,08R$                         19,08R$                         114,46R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          743,98R$                   -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        743,98R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      286,14R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      286,14R$                    ok! 19,08R$                         19,08R$                         19,08R$                         19,08R$                         19,08R$                         19,08R$                         114,46R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          142,08R$                   -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        142,08R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      54,65R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      54,65R$                      ok! 3,64R$                           3,64R$                           3,64R$                           3,64R$                           3,64R$                           3,64R$                           21,86R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          814,33R$                   -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        814,33R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      313,20R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      313,20R$                    ok! 20,88R$                         20,88R$                         20,88R$                         20,88R$                         20,88R$                         20,88R$                         125,28R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          80.592,40R$              -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        80.592,40R$              ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      30.997,08R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      30.997,08R$               ok! 2.066,47R$                    2.066,47R$                    2.066,47R$                    2.066,47R$                    2.066,47R$                    2.066,47R$                    12.398,83R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          95.094,46R$              -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        95.094,46R$              ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      36.574,79R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      36.574,79R$               ok! 2.438,32R$                    2.438,32R$                    2.438,32R$                    2.438,32R$                    2.438,32R$                    2.438,32R$                    14.629,92R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          89.742,42R$              -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        89.742,42R$              ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      34.516,32R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      34.516,32R$               ok! 2.301,09R$                    2.301,09R$                    2.301,09R$                    2.301,09R$                    2.301,09R$                    2.301,09R$                    13.806,53R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          13.119,50R$              -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        13.119,50R$              ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      5.045,96R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      5.045,96R$                 ok! 336,40R$                       336,40R$                       336,40R$                       336,40R$                       336,40R$                       336,40R$                       2.018,38R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          26.868,33R$              -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        26.868,33R$              ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      10.333,97R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      10.333,97R$               ok! 688,93R$                       688,93R$                       688,93R$                       688,93R$                       688,93R$                       688,93R$                       4.133,59R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          3.786,98R$                -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        3.786,98R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      1.456,53R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.456,53R$                 ok! 97,10R$                         97,10R$                         97,10R$                         97,10R$                         97,10R$                         97,10R$                         582,61R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          1.377,64R$                -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.377,64R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      529,86R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      529,86R$                    ok! 35,32R$                         35,32R$                         35,32R$                         35,32R$                         35,32R$                         35,32R$                         211,94R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          1.421,04R$                -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.421,04R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      546,55R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      546,55R$                    ok! 36,44R$                         36,44R$                         36,44R$                         36,44R$                         36,44R$                         36,44R$                         218,62R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          52.590,92R$              -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        52.590,92R$              ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      20.227,28R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      20.227,28R$               ok! 1.348,49R$                    1.348,49R$                    1.348,49R$                    1.348,49R$                    1.348,49R$                    1.348,49R$                    8.090,91R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          56.352,05R$              -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        56.352,05R$              ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      21.673,87R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      21.673,87R$               ok! 1.444,92R$                    1.444,92R$                    1.444,92R$                    1.444,92R$                    1.444,92R$                    1.444,92R$                    8.669,55R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          44.512,84R$              -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        44.512,84R$              ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      17.120,32R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      17.120,32R$               ok! 1.141,35R$                    1.141,35R$                    1.141,35R$                    1.141,35R$                    1.141,35R$                    1.141,35R$                    6.848,13R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          41,91R$                     -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        41,91R$                     ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      16,12R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      16,12R$                      ok! 1,07R$                           1,07R$                           1,07R$                           1,07R$                           1,07R$                           1,07R$                           6,45R$                           ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          3.269,29R$                -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        3.269,29R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      1.257,42R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.257,42R$                 ok! 83,83R$                         83,83R$                         83,83R$                         83,83R$                         83,83R$                         83,83R$                         502,97R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          3.269,29R$                -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        3.269,29R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      1.257,42R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.257,42R$                 ok! 83,83R$                         83,83R$                         83,83R$                         83,83R$                         83,83R$                         83,83R$                         502,97R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          3.396,89R$                -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        3.396,89R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      1.306,50R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.306,50R$                 ok! 87,10R$                         87,10R$                         87,10R$                         87,10R$                         87,10R$                         87,10R$                         522,60R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

36,68R$                      36,68R$                 36,68R$                 36,68R$                 36,68R$                 36,68R$                 220,05R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         12.217,16R$           -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        12.217,16R$              ok! -R$                             -R$                            -R$                      4.698,91R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4.698,91R$                 ok! 313,26R$                       313,26R$                       313,26R$                       313,26R$                       313,26R$                       313,26R$                       1.879,56R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

37,36R$                      37,36R$                 37,36R$                 37,36R$                 37,36R$                 37,36R$                 224,18R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         12.446,42R$           -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        12.446,42R$              ok! -R$                             -R$                            -R$                      4.787,09R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4.787,09R$                 ok! 319,14R$                       319,14R$                       319,14R$                       319,14R$                       319,14R$                       319,14R$                       1.914,83R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

119,18R$                    119,18R$               119,18R$               119,18R$               119,18R$               119,18R$               715,10R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         39.701,96R$           -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        39.701,96R$              ok! -R$                             -R$                            -R$                      15.269,98R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      15.269,98R$               ok! 1.018,00R$                    1.018,00R$                    1.018,00R$                    1.018,00R$                    1.018,00R$                    1.018,00R$                    6.107,99R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

1.121,11R$                 1.121,11R$            1.121,11R$            1.121,11R$            1.121,11R$            1.121,11R$            6.726,67R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         373.462,54R$         -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        373.462,54R$            ok! -R$                             -R$                            -R$                      143.639,44R$         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      143.639,44R$             ok! 9.575,96R$                    9.575,96R$                    9.575,96R$                    9.575,96R$                    9.575,96R$                    9.575,96R$                    57.455,77R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

19,70R$                      19,70R$                 19,70R$                 19,70R$                 19,70R$                 19,70R$                 118,20R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         6.562,64R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        6.562,64R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      2.524,09R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.524,09R$                 ok! 168,27R$                       168,27R$                       168,27R$                       168,27R$                       168,27R$                       168,27R$                       1.009,64R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

147,17R$                    147,17R$               147,17R$               147,17R$               147,17R$               147,17R$               883,00R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         49.023,88R$           -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        49.023,88R$              ok! -R$                             -R$                            -R$                      18.855,34R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      18.855,34R$               ok! 1.257,02R$                    1.257,02R$                    1.257,02R$                    1.257,02R$                    1.257,02R$                    1.257,02R$                    7.542,14R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

82,76R$                      82,76R$                 82,76R$                 82,76R$                 82,76R$                 82,76R$                 496,55R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         27.568,01R$           -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        27.568,01R$              ok! -R$                             -R$                            -R$                      10.603,08R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      10.603,08R$               ok! 706,87R$                       706,87R$                       706,87R$                       706,87R$                       706,87R$                       706,87R$                       4.241,23R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

4,59R$                        4,59R$                   4,59R$                   4,59R$                   4,59R$                   4,59R$                   27,53R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         1.528,31R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.528,31R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      587,81R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      587,81R$                    ok! 39,19R$                         39,19R$                         39,19R$                         39,19R$                         39,19R$                         39,19R$                         235,12R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

479,14R$                    479,14R$               479,14R$               479,14R$               479,14R$               479,14R$               2.874,86R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         159.611,45R$         -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        159.611,45R$            ok! -R$                             -R$                            -R$                      61.389,02R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      61.389,02R$               ok! 4.092,60R$                    4.092,60R$                    4.092,60R$                    4.092,60R$                    4.092,60R$                    4.092,60R$                    24.555,61R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

34,48R$                      34,48R$                 34,48R$                 34,48R$                 34,48R$                 34,48R$                 206,85R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         11.484,37R$           -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        11.484,37R$              ok! -R$                             -R$                            -R$                      4.417,07R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4.417,07R$                 ok! 294,47R$                       294,47R$                       294,47R$                       294,47R$                       294,47R$                       294,47R$                       1.766,83R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

4,38R$                        4,38R$                   4,38R$                   4,38R$                   4,38R$                   4,38R$                   26,27R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         1.458,53R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.458,53R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      560,97R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      560,97R$                    ok! 37,40R$                         37,40R$                         37,40R$                         37,40R$                         37,40R$                         37,40R$                         224,39R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,78R$                        0,78R$                   0,78R$                   0,78R$                   0,78R$                   0,78R$                   4,67R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         259,35R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        259,35R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      99,75R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      99,75R$                      ok! 6,65R$                           6,65R$                           6,65R$                           6,65R$                           6,65R$                           6,65R$                           39,90R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,18R$                        0,18R$                   0,18R$                   0,18R$                   0,18R$                   0,18R$                   1,06R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         58,64R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        58,64R$                     ok! -R$                             -R$                            -R$                      22,56R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      22,56R$                      ok! 1,50R$                           1,50R$                           1,50R$                           1,50R$                           1,50R$                           1,50R$                           9,02R$                           ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

1,21R$                        1,21R$                   1,21R$                   1,21R$                   1,21R$                   1,21R$                   7,28R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         403,96R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        403,96R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      155,37R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      155,37R$                    ok! 10,36R$                         10,36R$                         10,36R$                         10,36R$                         10,36R$                         10,36R$                         62,15R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,10R$                        0,10R$                   0,10R$                   0,10R$                   0,10R$                   0,10R$                   0,63R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         34,72R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        34,72R$                     ok! -R$                             -R$                            -R$                      13,35R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      13,35R$                      ok! 0,89R$                           0,89R$                           0,89R$                           0,89R$                           0,89R$                           0,89R$                           5,34R$                           ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

95,00R$                      95,00R$                 95,00R$                 95,00R$                 95,00R$                 95,00R$                 569,99R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         31.645,82R$           -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        31.645,82R$              ok! -R$                             -R$                            -R$                      12.171,47R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      12.171,47R$               ok! 811,43R$                       811,43R$                       811,43R$                       811,43R$                       811,43R$                       811,43R$                       4.868,59R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

35,78R$                      35,78R$                 35,78R$                 35,78R$                 35,78R$                 35,78R$                 214,67R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         11.918,48R$           -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        11.918,48R$              ok! -R$                             -R$                            -R$                      4.584,03R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4.584,03R$                 ok! 305,60R$                       305,60R$                       305,60R$                       305,60R$                       305,60R$                       305,60R$                       1.833,61R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

70,85R$                      70,85R$                 70,85R$                 70,85R$                 70,85R$                 70,85R$                 425,11R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         23.602,10R$           -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        23.602,10R$              ok! -R$                             -R$                            -R$                      9.077,73R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      9.077,73R$                 ok! 605,18R$                       605,18R$                       605,18R$                       605,18R$                       605,18R$                       605,18R$                       3.631,09R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,61R$                        0,61R$                   0,61R$                   0,61R$                   0,61R$                   0,61R$                   3,63R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         201,63R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        201,63R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      77,55R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      77,55R$                      ok! 5,17R$                           5,17R$                           5,17R$                           5,17R$                           5,17R$                           5,17R$                           31,02R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,21R$                        0,21R$                   0,21R$                   0,21R$                   0,21R$                   0,21R$                   1,27R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      70,34R$                       -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        70,34R$                     ok! -R$                             -R$                            -R$                      27,05R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      27,05R$                      ok! 1,80R$                           1,80R$                           1,80R$                           1,80R$                           1,80R$                           1,80R$                           10,82R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

1,32R$                        1,32R$                   1,32R$                   1,32R$                   1,32R$                   1,32R$                   7,94R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      440,66R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        440,66R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      169,48R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      169,48R$                    ok! 11,30R$                         11,30R$                         11,30R$                         11,30R$                         11,30R$                         11,30R$                         67,79R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

4,46R$                        4,46R$                   4,46R$                   4,46R$                   4,46R$                   4,46R$                   26,77R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      1.486,25R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.486,25R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      571,63R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      571,63R$                    ok! 38,11R$                         38,11R$                         38,11R$                         38,11R$                         38,11R$                         38,11R$                         228,65R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

19,87R$                      19,87R$                 19,87R$                 19,87R$                 19,87R$                 19,87R$                 119,19R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      6.617,58R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        6.617,58R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      2.545,22R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.545,22R$                 ok! 169,68R$                       169,68R$                       169,68R$                       169,68R$                       169,68R$                       169,68R$                       1.018,09R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

1,22R$                        1,22R$                   1,22R$                   1,22R$                   1,22R$                   1,22R$                   7,34R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      407,68R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        407,68R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      156,80R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      156,80R$                    ok! 10,45R$                         10,45R$                         10,45R$                         10,45R$                         10,45R$                         10,45R$                         62,72R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

9,00R$                        9,00R$                   9,00R$                   9,00R$                   9,00R$                   9,00R$                   54,02R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      2.999,02R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2.999,02R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      1.153,47R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.153,47R$                 ok! 76,90R$                         76,90R$                         76,90R$                         76,90R$                         76,90R$                         76,90R$                         461,39R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

7,73R$                        7,73R$                   7,73R$                   7,73R$                   7,73R$                   7,73R$                   46,39R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      2.575,59R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2.575,59R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      990,61R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      990,61R$                    ok! 66,04R$                         66,04R$                         66,04R$                         66,04R$                         66,04R$                         66,04R$                         396,24R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,77R$                        0,77R$                   0,77R$                   0,77R$                   0,77R$                   0,77R$                   4,63R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      257,13R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        257,13R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      98,90R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      98,90R$                      ok! 6,59R$                           6,59R$                           6,59R$                           6,59R$                           6,59R$                           6,59R$                           39,56R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,54R$                        0,54R$                   0,54R$                   0,54R$                   0,54R$                   0,54R$                   3,25R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      180,34R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        180,34R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      69,36R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      69,36R$                      ok! 4,62R$                           4,62R$                           4,62R$                           4,62R$                           4,62R$                           4,62R$                           27,75R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

1,51R$                        1,51R$                   1,51R$                   1,51R$                   1,51R$                   1,51R$                   9,03R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      501,36R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        501,36R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      192,83R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      192,83R$                    ok! 12,86R$                         12,86R$                         12,86R$                         12,86R$                         12,86R$                         12,86R$                         77,13R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

2,33R$                        2,33R$                   2,33R$                   2,33R$                   2,33R$                   2,33R$                   13,98R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      776,01R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        776,01R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      298,47R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      298,47R$                    ok! 19,90R$                         19,90R$                         19,90R$                         19,90R$                         19,90R$                         19,90R$                         119,39R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

1,80R$                        1,80R$                   1,80R$                   1,80R$                   1,80R$                   1,80R$                   10,80R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      599,84R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        599,84R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      230,71R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      230,71R$                    ok! 15,38R$                         15,38R$                         15,38R$                         15,38R$                         15,38R$                         15,38R$                         92,28R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

10,96R$                      10,96R$                 10,96R$                 10,96R$                 10,96R$                 10,96R$                 65,73R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      3.649,34R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        3.649,34R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      1.403,59R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.403,59R$                 ok! 93,57R$                         93,57R$                         93,57R$                         93,57R$                         93,57R$                         93,57R$                         561,44R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

10,96R$                      10,96R$                 10,96R$                 10,96R$                 10,96R$                 10,96R$                 65,73R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      3.649,34R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        3.649,34R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      1.403,59R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.403,59R$                 ok! 93,57R$                         93,57R$                         93,57R$                         93,57R$                         93,57R$                         93,57R$                         561,44R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

17,50R$                      17,50R$                 17,50R$                 17,50R$                 17,50R$                 17,50R$                 105,01R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      5.829,89R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        5.829,89R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      2.242,26R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.242,26R$                 ok! 149,48R$                       149,48R$                       149,48R$                       149,48R$                       149,48R$                       149,48R$                       896,91R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

7,99R$                        7,99R$                   7,99R$                   7,99R$                   7,99R$                   7,99R$                   47,92R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      2.660,74R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2.660,74R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      1.023,36R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.023,36R$                 ok! 68,22R$                         68,22R$                         68,22R$                         68,22R$                         68,22R$                         68,22R$                         409,34R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

0,92R$                        0,92R$                   0,92R$                   0,92R$                   0,92R$                   0,92R$                   5,50R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      305,51R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        305,51R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      117,51R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      117,51R$                    ok! 7,83R$                           7,83R$                           7,83R$                           7,83R$                           7,83R$                           7,83R$                           47,00R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

25,25R$                      25,25R$                 25,25R$                 25,25R$                 25,25R$                 25,25R$                 151,48R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      8.410,02R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        8.410,02R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      3.234,62R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3.234,62R$                 ok! 215,64R$                       215,64R$                       215,64R$                       215,64R$                       215,64R$                       215,64R$                       1.293,85R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

1,44R$                        1,44R$                   1,44R$                   1,44R$                   1,44R$                   1,44R$                   8,66R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      480,61R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        480,61R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      184,85R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      184,85R$                    ok! 12,32R$                         12,32R$                         12,32R$                         12,32R$                         12,32R$                         12,32R$                         73,94R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

22,57R$                      22,57R$                 22,57R$                 22,57R$                 22,57R$                 22,57R$                 135,41R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      7.517,73R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        7.517,73R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      2.891,44R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.891,44R$                 ok! 192,76R$                       192,76R$                       192,76R$                       192,76R$                       192,76R$                       192,76R$                       1.156,57R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

15,71R$                      15,71R$                 15,71R$                 15,71R$                 15,71R$                 15,71R$                 94,28R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      5.234,60R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        5.234,60R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      2.013,31R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.013,31R$                 ok! 134,22R$                       134,22R$                       134,22R$                       134,22R$                       134,22R$                       134,22R$                       805,32R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

2,52R$                        2,52R$                   2,52R$                   2,52R$                   2,52R$                   2,52R$                   15,14R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      840,57R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        840,57R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      323,30R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      323,30R$                    ok! 21,55R$                         21,55R$                         21,55R$                         21,55R$                         21,55R$                         21,55R$                         129,32R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

TC 06 TC 07 TC07 TC 07 TC 07

EVENTOS DE MEDIÇÃO POR EQUIPAMENTO

Eventos de Fabricação
Critério de Medição: Conjunto ou peça "em preto" (pronto para pintura).

EVENTOS DE MEDIÇÃO POR EQUIPAMENTO

Eventos de Fabricação
Critério de Medição: Conjunto ou peça "em preto" (pronto para pintura).

Eventos de Entregas de Materiais
Critério de Medição: Contra entrega dos materiais no local de execução das obras ou onde indicado pelo Contratante.

Eventos de Montagem
Critério de Medição: Conforme avanços físicos de montagem medidos mensalmente.

Eventos de Testes
Critério de Medição: Ao término.

EVENTOS DE MEDIÇÃO POR EQUIPAMENTO

Eventos de Testes
Critério de Medição: Ao término.
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1,04R$                        1,04R$                   1,04R$                   1,04R$                   1,04R$                   1,04R$                   6,26R$                    não ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      347,50R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        347,50R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      133,65R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      133,65R$                    ok! 8,91R$                           8,91R$                           8,91R$                           8,91R$                           8,91R$                           8,91R$                           53,46R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

75,99R$                      75,99R$                 75,99R$                 75,99R$                 75,99R$                 75,99R$                 455,94R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! 649,07R$                       649,07R$                       649,07R$                       649,07R$                       649,07R$                       649,07R$                       3.894,39R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

165,55R$                    165,55R$               165,55R$               165,55R$               165,55R$               165,55R$               993,31R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! 1.414,06R$                    1.414,06R$                    1.414,06R$                    1.414,06R$                    1.414,06R$                    1.414,06R$                    8.484,38R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

3,35R$                        3,35R$                   3,35R$                   3,35R$                   3,35R$                   3,35R$                   20,08R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          1.114,56R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.114,56R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      428,68R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      428,68R$                    ok! 28,58R$                         28,58R$                         28,58R$                         28,58R$                         28,58R$                         28,58R$                         171,47R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

8,30R$                        8,30R$                   8,30R$                   8,30R$                   8,30R$                   8,30R$                   49,78R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          2.763,89R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2.763,89R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      1.063,04R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.063,04R$                 ok! 70,87R$                         70,87R$                         70,87R$                         70,87R$                         70,87R$                         70,87R$                         425,21R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

2,63R$                        2,63R$                   2,63R$                   2,63R$                   2,63R$                   2,63R$                   15,77R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          875,47R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        875,47R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      336,72R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      336,72R$                    ok! 22,45R$                         22,45R$                         22,45R$                         22,45R$                         22,45R$                         22,45R$                         134,69R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

8,37R$                        8,37R$                   8,37R$                   8,37R$                   8,37R$                   8,37R$                   50,19R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          2.786,77R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2.786,77R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      1.071,84R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.071,84R$                 ok! 71,46R$                         71,46R$                         71,46R$                         71,46R$                         71,46R$                         71,46R$                         428,73R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

412,09R$                    412,09R$               412,09R$               412,09R$               412,09R$               412,09R$               2.472,57R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          137.276,09R$              -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        137.276,09R$            ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      52.798,50R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      52.798,50R$               ok! 3.519,90R$                    3.519,90R$                    3.519,90R$                    3.519,90R$                    3.519,90R$                    3.519,90R$                    21.119,40R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

27,14R$                      27,14R$                 27,14R$                 27,14R$                 27,14R$                 27,14R$                 162,87R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          9.042,37R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        9.042,37R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      3.477,83R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3.477,83R$                 ok! 231,86R$                       231,86R$                       231,86R$                       231,86R$                       231,86R$                       231,86R$                       1.391,13R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

48,37R$                      48,37R$                 48,37R$                 48,37R$                 48,37R$                 48,37R$                 290,21R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          16.112,16R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        16.112,16R$              ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      6.196,98R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      6.196,98R$                 ok! 413,13R$                       413,13R$                       413,13R$                       413,13R$                       413,13R$                       413,13R$                       2.478,79R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

12,90R$                      12,90R$                 12,90R$                 12,90R$                 12,90R$                 12,90R$                 77,41R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          4.297,98R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        4.297,98R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      1.653,07R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.653,07R$                 ok! 110,20R$                       110,20R$                       110,20R$                       110,20R$                       110,20R$                       110,20R$                       661,23R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

67,89R$                      67,89R$                 67,89R$                 67,89R$                 67,89R$                 67,89R$                 407,35R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          22.615,66R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        22.615,66R$              ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      8.698,33R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      8.698,33R$                 ok! 579,89R$                       579,89R$                       579,89R$                       579,89R$                       579,89R$                       579,89R$                       3.479,33R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

55,85R$                      55,85R$                 55,85R$                 55,85R$                 55,85R$                 55,85R$                 335,11R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          18.605,15R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        18.605,15R$              ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      7.155,83R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      7.155,83R$                 ok! 477,06R$                       477,06R$                       477,06R$                       477,06R$                       477,06R$                       477,06R$                       2.862,33R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

15,41R$                      15,41R$                 15,41R$                 15,41R$                 15,41R$                 15,41R$                 92,48R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          5.134,29R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        5.134,29R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      1.974,73R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.974,73R$                 ok! 131,65R$                       131,65R$                       131,65R$                       131,65R$                       131,65R$                       131,65R$                       789,89R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

33,87R$                      33,87R$                 33,87R$                 33,87R$                 33,87R$                 33,87R$                 203,20R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          11.281,53R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        11.281,53R$              ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      4.339,05R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4.339,05R$                 ok! 289,27R$                       289,27R$                       289,27R$                       289,27R$                       289,27R$                       289,27R$                       1.735,62R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

84,86R$                      84,86R$                 84,86R$                 84,86R$                 84,86R$                 84,86R$                 509,17R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          28.269,09R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        28.269,09R$              ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      10.872,73R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      10.872,73R$               ok! 724,85R$                       724,85R$                       724,85R$                       724,85R$                       724,85R$                       724,85R$                       4.349,09R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

69,56R$                      69,56R$                 69,56R$                 69,56R$                 69,56R$                 69,56R$                 417,37R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          23.172,20R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        23.172,20R$              ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      8.912,39R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      8.912,39R$                 ok! 594,16R$                       594,16R$                       594,16R$                       594,16R$                       594,16R$                       594,16R$                       3.564,95R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

4,47R$                        4,47R$                   4,47R$                   4,47R$                   4,47R$                   4,47R$                   26,85R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          1.490,48R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.490,48R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      573,26R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      573,26R$                    ok! 38,22R$                         38,22R$                         38,22R$                         38,22R$                         38,22R$                         38,22R$                         229,31R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

13,84R$                      13,84R$                 13,84R$                 13,84R$                 13,84R$                 13,84R$                 83,07R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          4.611,83R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        4.611,83R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      1.773,78R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.773,78R$                 ok! 118,25R$                       118,25R$                       118,25R$                       118,25R$                       118,25R$                       118,25R$                       709,51R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

3,67R$                        3,67R$                   3,67R$                   3,67R$                   3,67R$                   3,67R$                   22,01R$                  ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          1.221,78R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.221,78R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      469,92R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      469,92R$                    ok! 31,33R$                         31,33R$                         31,33R$                         31,33R$                         31,33R$                         31,33R$                         187,97R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

13.547,00R$               13.547,00R$          13.547,00R$          13.547,00R$          13.547,00R$          13.547,00R$          81.282,00R$           ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      396.725,14R$                    396.725,14R$         396.725,14R$         396.725,14R$         396.725,14R$         396.725,14R$         396.725,14R$         2.777.076,00R$         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          578.557,50R$              578.557,50R$              578.557,50R$              -R$                          -R$                        1.735.672,50R$         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      578.557,50R$         578.557,50R$         578.557,50R$         -R$                          -R$                      1.735.672,50R$          ok! 115.711,50R$                115.711,50R$                115.711,50R$                115.711,50R$                115.711,50R$                115.711,50R$                694.269,00R$                ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      396.725,14R$                    

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

1.590,67R$                 1.590,67R$            1.590,67R$            1.590,67R$            1.590,67R$            1.590,67R$            9.544,00R$             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          46.663,50R$               -R$                        46.663,50R$              ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      17.947,50R$                -R$                      17.947,50R$               ok! 1.196,50R$                    1.196,50R$                    1.196,50R$                    1.196,50R$                    1.196,50R$                    1.196,50R$                    7.179,00R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                
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-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          19.773,08R$              -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        19.773,08R$              ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      7.605,03R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      7.605,03R$                 ok! 507,00R$                       507,00R$                       507,00R$                       507,00R$                       507,00R$                       507,00R$                       3.042,01R$                    ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          1.212,12R$                -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        1.212,12R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      466,20R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      466,20R$                    ok! 31,08R$                         31,08R$                         31,08R$                         31,08R$                         31,08R$                         31,08R$                         186,48R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          936,00R$                   -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        936,00R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      360,00R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      360,00R$                    ok! 24,00R$                         24,00R$                         24,00R$                         24,00R$                         24,00R$                         24,00R$                         144,00R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          404,35R$                   -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        404,35R$                   ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      155,52R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      155,52R$                    ok! 10,37R$                         10,37R$                         10,37R$                         10,37R$                         10,37R$                         10,37R$                         62,21R$                         ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          2.402,01R$                -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        2.402,01R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      923,85R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      923,85R$                    ok! 61,59R$                         61,59R$                         61,59R$                         61,59R$                         61,59R$                         61,59R$                         369,54R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          3.884,41R$                -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        3.884,41R$                ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      1.494,00R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.494,00R$                 ok! 99,60R$                         99,60R$                         99,60R$                         99,60R$                         99,60R$                         99,60R$                         597,60R$                       ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                      ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                           -R$                      -R$                      -R$                          -R$                         -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                        -R$                         ok! -R$                             -R$                            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          388.424,23R$         388.424,23R$             ok! -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             ok! -R$                                      -R$                                      -R$                                

19.218,97R$               19.218,97R$          19.218,97R$          19.218,97R$          19.218,97R$          19.218,97R$          115.313,83R$         ok! 624.945,28R$                         624.945,28R$                         624.945,28R$                         624.945,28R$                         396.725,14R$                    396.725,14R$         396.725,14R$         396.725,14R$         396.725,14R$         396.725,14R$         396.725,14R$         5.276.857,11R$         ok! 390.590,80R$               390.590,80R$               390.590,80R$         390.590,80R$         109.950,11R$         169.395,07R$             892.747,92R$            763.189,97R$         55.837,67R$                290.671,32R$              578.557,50R$              578.557,50R$              578.557,50R$              46.663,50R$               17.927,00R$             5.644.418,24R$         ok! 401.162,92R$                 401.162,92R$                 401.162,92R$               401.162,92R$                   151.153,99R$         380.162,58R$         455.161,24R$         578.557,50R$         578.557,50R$         578.557,50R$         24.842,50R$                388.424,23R$         4.740.068,74R$          ok! 282.095,83R$                282.095,83R$                282.095,83R$                282.095,83R$                282.095,83R$                282.095,83R$                1.692.574,97R$             ok! 624.945,28R$                         624.945,28R$                         624.945,28R$                         624.945,28R$                         396.725,14R$                    

0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 9,6% ok! 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 30,4% ok! 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 1,5% 2,2% 11,8% 10,1% 0,7% 3,8% 7,6% 7,6% 7,6% 0,6% 0,2% 32,5% ok! 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 2,0% 5,0% 6,0% 7,6% 7,6% 7,6% 0,3% 5,1% 27,3% ok! 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 9,8% ok! 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 5,2%

100,0% 100,0%
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Conj. 2: Estrutura 
da base de 

Acionamento 

Conj. 3:
Chute de 
descarga

Conj. 4: Estrutura 
do tambor de 

Retorno

Conj. 5: Estrutura 
do tambor de 
Esticamento

Conj. 6: Estrutura 
dos tambores 

defletores

Conj. 7: 
Tambores: 

acionamento, 
retorno, 

esticamento e 
defletores

Total Situação

Estrutura 
Metálica:

Galerias e Apoios 
(25% da 

quantidade 
prevista em 

Estrutura 
Metálica:

Galerias e Apoios 
(50% da 

quantidade 
prevista em 

Estrutura 
Metálica:

Galerias e Apoios 
(75% da 

quantidade 
prevista em 

Estrutura 
Metálica:

Galerias e Apoios 
(100% da 

quantidade 
prevista em 

Telhas e 
Acessórios

Sistemas Elétricos - 
Infraestrutura

Sistemas 
Elétricos - Cabos

Sistemas de 
Segurança - 

Infraestrutura, 
cabos e 

equipamentos

Sistemas de 
Automação e 

Comunicação - 
Infraestrutura, 

cabos e 
equipamentos

Correia 
Transporadora

Base de 
Acionamento com 
motor, redutor e 

acoplamentos

Rolos de carga, 
impacto e retorno

Sist. deAspiração 
de Pó Total Situação

Montagem dos 
módulos das galerias e 

apoios (50% das 
galerias e apoios)

Montagem dos módulos 
das galerias e apoios 
(100% das galerias e 

apoios)

Içamento dos 
módulos das galerias 
pré-montadas (50% 

das galerias e 
apoios)

Içamento dos 
módulos das galerias 
pré-montadas (100% 
do peso de projeto)

Montagem dos 
Sistemas 

Elétricos e de 
Segurança

Montagem da SE-
01 e Sist. De 
Automação e 
Comunicação

Intermediário: 
apoios, 

longarinas, 
suportes e rolos

Lançamento da 
Correia

Acionamento: 
base, tamor, 

chute e 
acoplamento

Acessórios: 
Separador 

Magnéticos, Talha 
Elétrica e Aspiração

Desmontagem 
dos 

Equipamentos 
Existentes

Total Situação

Completação 
Eletromecânica - 

Finalização da 
Montagem

Teste a Vazio Documentação Treinamento Teste com Carga Apoio à Partida Total Situação

Estrutura dos 
Trucks - (exceto 
rodas, mancais e 

rolamentos)

Estrutura dos 
Balancins Menores - 

(Mar e Terra)

Estrutura dos 
Balancins Maiores - 

(Mar e Terra)

Pórtico Inferior - 
Pernas Lado Mar

Pórtico Inferior - 
Pernas Lado Terra

Pórtico Inferior - 
Viga Caixão

Pórtico Superior - 
Estrutura Principal 

Lado Direito

Pórtico Superior - 
Estrutura Principal 

Lado Esquerdo

Lança do 
Contrapeso - 

Estrutura Principal

Lança do Fixa - 
Estrutura Principal - 

treliça e apoios

Lança Fixa - 
Intermediário 

(longarinas, apoios e 
suportes de rolos)

Lança Móvel - 
Estrutura Principal - 

Treliça

Lança Móvel -  
Intermediário 

(longarinas, apoios e 
suportes de rolos)

Lança Móvel - Tubo 
Telescópico - 

Estrutura Principal do 
tubo

Lança Móvel -Tubo 
Telescópico - 

Estrutura Principal da 
Dala

Total Situação

Trucks Lado Mar - 
com rodas, mancais 

rolamentos e 
motorização)

Trucks Lado Terra - 
com rodas, 
mancais, 

rolamentos e 
motorização

Conjunto de 
Balancins

Pórtico Inferior - 
Pernas Lado Mar e 

Terra

Pórtico Inferior - 
Viga Caixão

Enrrolador de Cabos - 
carretel e 

motorização

Giro do Carregador 
- Mesa

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      125.740,40R$            ok! 19.646,94R$           19.646,94R$           19.646,94R$           19.646,94R$           -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          78.587,75R$              ok! 19.646,94R$                    19.646,94R$                         19.646,94R$                  19.646,94R$                   -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      78.587,75R$               ok! 5.239,18R$                 5.239,18R$            5.239,18R$            5.239,18R$            5.239,18R$            5.239,18R$            31.435,10R$             ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      12.598,13R$              ok! 1.968,46R$             1.968,46R$             1.968,46R$             1.968,46R$             -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          7.873,83R$                ok! 1.968,46R$                      1.968,46R$                           1.968,46R$                    1.968,46R$                     -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      7.873,83R$                 ok! 524,92R$                    524,92R$               524,92R$               524,92R$               524,92R$               524,92R$               3.149,53R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      274.336,43R$            ok! 42.865,07R$           42.865,07R$           42.865,07R$           42.865,07R$           -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          171.460,27R$            ok! 42.865,07R$                    42.865,07R$                         42.865,07R$                  42.865,07R$                   -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      171.460,27R$             ok! 11.430,68R$               11.430,68R$          11.430,68R$          11.430,68R$          11.430,68R$          11.430,68R$          68.584,11R$             ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      7.813,60R$                ok! 1.220,87R$             1.220,87R$             1.220,87R$             1.220,87R$             -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          4.883,50R$                ok! 1.220,87R$                      1.220,87R$                           1.220,87R$                    1.220,87R$                     -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4.883,50R$                 ok! 325,57R$                    325,57R$               325,57R$               325,57R$               325,57R$               325,57R$               1.953,40R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      38.000,93R$              ok! 5.937,65R$             5.937,65R$             5.937,65R$             5.937,65R$             -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          23.750,58R$              ok! 5.937,65R$                      5.937,65R$                           5.937,65R$                    5.937,65R$                     -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      23.750,58R$               ok! 1.583,37R$                 1.583,37R$            1.583,37R$            1.583,37R$            1.583,37R$            1.583,37R$            9.500,23R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      854.745,57R$            ok! 133.554,00R$         133.554,00R$         133.554,00R$         133.554,00R$         -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          534.215,98R$            ok! 133.554,00R$                  133.554,00R$                       133.554,00R$                133.554,00R$                 -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      534.215,98R$             ok! 35.614,40R$               35.614,40R$          35.614,40R$          35.614,40R$          35.614,40R$          35.614,40R$          213.686,39R$           ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      169.351,97R$            ok! 26.461,25R$           26.461,25R$           26.461,25R$           26.461,25R$           -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          105.844,98R$            ok! 26.461,25R$                    26.461,25R$                         26.461,25R$                  26.461,25R$                   -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      105.844,98R$             ok! 7.056,33R$                 7.056,33R$            7.056,33R$            7.056,33R$            7.056,33R$            7.056,33R$            42.337,99R$             ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      41.718,41R$              ok! 6.518,50R$             6.518,50R$             6.518,50R$             6.518,50R$             -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          26.074,01R$              ok! 6.518,50R$                      6.518,50R$                           6.518,50R$                    6.518,50R$                     -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      26.074,01R$               ok! 1.738,27R$                 1.738,27R$            1.738,27R$            1.738,27R$            1.738,27R$            1.738,27R$            10.429,60R$             ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      54.729,60R$              ok! 8.551,50R$             8.551,50R$             8.551,50R$             8.551,50R$             -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          34.206,00R$              ok! 8.551,50R$                      8.551,50R$                           8.551,50R$                    8.551,50R$                     -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      34.206,00R$               ok! 2.280,40R$                 2.280,40R$            2.280,40R$            2.280,40R$            2.280,40R$            2.280,40R$            13.682,40R$             ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      246.696,26R$            ok! 38.546,29R$           38.546,29R$           38.546,29R$           38.546,29R$           -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          154.185,16R$            ok! 38.546,29R$                    38.546,29R$                         38.546,29R$                  38.546,29R$                   -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      154.185,16R$             ok! 10.279,01R$               10.279,01R$          10.279,01R$          10.279,01R$          10.279,01R$          10.279,01R$          61.674,07R$             ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      30.290,60R$              ok! 4.732,91R$             4.732,91R$             4.732,91R$             4.732,91R$             -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          18.931,62R$              ok! 4.732,91R$                      4.732,91R$                           4.732,91R$                    4.732,91R$                     -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      18.931,62R$               ok! 1.262,11R$                 1.262,11R$            1.262,11R$            1.262,11R$            1.262,11R$            1.262,11R$            7.572,65R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      10.704,97R$              ok! 1.672,65R$             1.672,65R$             1.672,65R$             1.672,65R$             -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          6.690,61R$                ok! 1.672,65R$                      1.672,65R$                           1.672,65R$                    1.672,65R$                     -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      6.690,61R$                 ok! 446,04R$                    446,04R$               446,04R$               446,04R$               446,04R$               446,04R$               2.676,24R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      13.080,03R$              ok! 2.043,75R$             2.043,75R$             2.043,75R$             2.043,75R$             -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          8.175,02R$                ok! 2.043,75R$                      2.043,75R$                           2.043,75R$                    2.043,75R$                     -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      8.175,02R$                 ok! 545,00R$                    545,00R$               545,00R$               545,00R$               545,00R$               545,00R$               3.270,01R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      57.276,77R$              ok! 8.949,49R$             8.949,49R$             8.949,49R$             8.949,49R$             -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          35.797,98R$              ok! 8.949,49R$                      8.949,49R$                           8.949,49R$                    8.949,49R$                     -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      35.797,98R$               ok! 2.386,53R$                 2.386,53R$            2.386,53R$            2.386,53R$            2.386,53R$            2.386,53R$            14.319,19R$             ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      13.080,03R$              ok! 2.043,75R$             2.043,75R$             2.043,75R$             2.043,75R$             -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          8.175,02R$                ok! 2.043,75R$                      2.043,75R$                           2.043,75R$                    2.043,75R$                     -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      8.175,02R$                 ok! 545,00R$                    545,00R$               545,00R$               545,00R$               545,00R$               545,00R$               3.270,01R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      162.261,22R$            ok! 25.353,32R$           25.353,32R$           25.353,32R$           25.353,32R$           -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          101.413,26R$            ok! 25.353,32R$                    25.353,32R$                         25.353,32R$                  25.353,32R$                   -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      101.413,26R$             ok! 6.760,88R$                 6.760,88R$            6.760,88R$            6.760,88R$            6.760,88R$            6.760,88R$            40.565,31R$             ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      53.352,76R$              ok! 8.336,37R$             8.336,37R$             8.336,37R$             8.336,37R$             -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          33.345,47R$              ok! 8.336,37R$                      8.336,37R$                           8.336,37R$                    8.336,37R$                     -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      33.345,47R$               ok! 2.223,03R$                 2.223,03R$            2.223,03R$            2.223,03R$            2.223,03R$            2.223,03R$            13.338,19R$             ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      38.586,09R$              ok! 6.029,08R$             6.029,08R$             6.029,08R$             6.029,08R$             -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          24.116,31R$              ok! 6.029,08R$                      6.029,08R$                           6.029,08R$                    6.029,08R$                     -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      24.116,31R$               ok! 1.607,75R$                 1.607,75R$            1.607,75R$            1.607,75R$            1.607,75R$            1.607,75R$            9.646,52R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      176.349,10R$            ok! 27.554,55R$           27.554,55R$           27.554,55R$           27.554,55R$           -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          110.218,19R$            ok! 27.554,55R$                    27.554,55R$                         27.554,55R$                  27.554,55R$                   -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      110.218,19R$             ok! 7.347,88R$                 7.347,88R$            7.347,88R$            7.347,88R$            7.347,88R$            7.347,88R$            44.087,28R$             ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      119.068,22R$            ok! 18.604,41R$           18.604,41R$           18.604,41R$           18.604,41R$           -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          74.417,64R$              ok! 18.604,41R$                    18.604,41R$                         18.604,41R$                  18.604,41R$                   -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      74.417,64R$               ok! 4.961,18R$                 4.961,18R$            4.961,18R$            4.961,18R$            4.961,18R$            4.961,18R$            29.767,06R$             ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      62.501,45R$           -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          62.501,45R$              ok! 6.009,75R$                      6.009,75R$                           6.009,75R$                    6.009,75R$                     -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      24.039,02R$               ok! 1.602,60R$                 1.602,60R$            1.602,60R$            1.602,60R$            1.602,60R$            1.602,60R$            9.615,61R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      9.078,40R$             -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          9.078,40R$                ok! 872,92R$                         872,92R$                              872,92R$                       872,92R$                        -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3.491,69R$                 ok! 232,78R$                    232,78R$               232,78R$               232,78R$               232,78R$               232,78R$               1.396,68R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      11.349,15R$           -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          11.349,15R$              ok! 1.091,26R$                      1.091,26R$                           1.091,26R$                    1.091,26R$                     -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4.365,06R$                 ok! 291,00R$                    291,00R$               291,00R$               291,00R$               291,00R$               291,00R$               1.746,02R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      27.021,12R$           -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          27.021,12R$              ok! 2.598,18R$                      2.598,18R$                           2.598,18R$                    2.598,18R$                     -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      10.392,74R$               ok! 692,85R$                    692,85R$               692,85R$               692,85R$               692,85R$               692,85R$               4.157,10R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              21.858,05R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      21.858,05R$               ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              129.295,94R$         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      129.295,94R$             ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      713,86R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          713,86R$                   ok! -R$                               -R$                              274,56R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      274,56R$                    ok! 18,30R$                      18,30R$                 18,30R$                 18,30R$                 18,30R$                 18,30R$                 109,82R$                  ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      348,00R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          348,00R$                   ok! -R$                               -R$                              133,85R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      133,85R$                    ok! 8,92R$                        8,92R$                   8,92R$                   8,92R$                   8,92R$                   8,92R$                   53,54R$                    ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      214,71R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          214,71R$                   ok! -R$                               -R$                              82,58R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      82,58R$                      ok! 5,51R$                        5,51R$                   5,51R$                   5,51R$                   5,51R$                   5,51R$                   33,03R$                    ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      59,79R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          59,79R$                     ok! -R$                               -R$                              23,00R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      23,00R$                      ok! 1,53R$                        1,53R$                   1,53R$                   1,53R$                   1,53R$                   1,53R$                   9,20R$                      ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      153,95R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          153,95R$                   ok! -R$                               -R$                              59,21R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      59,21R$                      ok! 3,95R$                        3,95R$                   3,95R$                   3,95R$                   3,95R$                   3,95R$                   23,68R$                    ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      593,17R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          593,17R$                   ok! -R$                               -R$                              228,14R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      228,14R$                    ok! 15,21R$                      15,21R$                 15,21R$                 15,21R$                 15,21R$                 15,21R$                 91,26R$                    ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      15.278,36R$               -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          15.278,36R$              ok! -R$                               -R$                              5.876,29R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      5.876,29R$                 ok! 391,75R$                    391,75R$               391,75R$               391,75R$               391,75R$               391,75R$               2.350,52R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      246,60R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          246,60R$                   ok! -R$                               -R$                              94,85R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      94,85R$                      ok! 6,32R$                        6,32R$                   6,32R$                   6,32R$                   6,32R$                   6,32R$                   37,94R$                    ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      154,42R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          154,42R$                   ok! -R$                               -R$                              59,39R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      59,39R$                      ok! 3,96R$                        3,96R$                   3,96R$                   3,96R$                   3,96R$                   3,96R$                   23,76R$                    ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      6.247,45R$                 -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          6.247,45R$                ok! -R$                               -R$                              2.402,87R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.402,87R$                 ok! 160,19R$                    160,19R$               160,19R$               160,19R$               160,19R$               160,19R$               961,15R$                  ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      47,00R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          47,00R$                     ok! -R$                               -R$                              18,08R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      18,08R$                      ok! 1,21R$                        1,21R$                   1,21R$                   1,21R$                   1,21R$                   1,21R$                   7,23R$                      ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      176,32R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          176,32R$                   ok! -R$                               -R$                              67,81R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      67,81R$                      ok! 4,52R$                        4,52R$                   4,52R$                   4,52R$                   4,52R$                   4,52R$                   27,13R$                    ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      172,60R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          172,60R$                   ok! -R$                               -R$                              66,38R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      66,38R$                      ok! 4,43R$                        4,43R$                   4,43R$                   4,43R$                   4,43R$                   4,43R$                   26,55R$                    ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      15,00R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          15,00R$                     ok! -R$                               -R$                              5,77R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      5,77R$                        ok! 0,38R$                        0,38R$                   0,38R$                   0,38R$                   0,38R$                   0,38R$                   2,31R$                      ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      166,08R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          166,08R$                   ok! -R$                               -R$                              63,88R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      63,88R$                      ok! 4,26R$                        4,26R$                   4,26R$                   4,26R$                   4,26R$                   4,26R$                   25,55R$                    ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      458,73R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          458,73R$                   ok! -R$                               -R$                              176,43R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      176,43R$                    ok! 11,76R$                      11,76R$                 11,76R$                 11,76R$                 11,76R$                 11,76R$                 70,57R$                    ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      313,34R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          313,34R$                   ok! -R$                               -R$                              120,52R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      120,52R$                    ok! 8,03R$                        8,03R$                   8,03R$                   8,03R$                   8,03R$                   8,03R$                   48,21R$                    ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      24,97R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          24,97R$                     ok! -R$                               -R$                              9,60R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      9,60R$                        ok! 0,64R$                        0,64R$                   0,64R$                   0,64R$                   0,64R$                   0,64R$                   3,84R$                      ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      18,91R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          18,91R$                     ok! -R$                               -R$                              7,27R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      7,27R$                        ok! 0,48R$                        0,48R$                   0,48R$                   0,48R$                   0,48R$                   0,48R$                   2,91R$                      ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      219,25R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          219,25R$                   ok! -R$                               -R$                              84,33R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      84,33R$                      ok! 5,62R$                        5,62R$                   5,62R$                   5,62R$                   5,62R$                   5,62R$                   33,73R$                    ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      16,67R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          16,67R$                     ok! -R$                               -R$                              6,41R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      6,41R$                        ok! 0,43R$                        0,43R$                   0,43R$                   0,43R$                   0,43R$                   0,43R$                   2,56R$                      ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      43,55R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          43,55R$                     ok! -R$                               -R$                              16,75R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      16,75R$                      ok! 1,12R$                        1,12R$                   1,12R$                   1,12R$                   1,12R$                   1,12R$                   6,70R$                      ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      2.308,64R$                 -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          2.308,64R$                ok! -R$                               -R$                              887,94R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      887,94R$                    ok! 59,20R$                      59,20R$                 59,20R$                 59,20R$                 59,20R$                 59,20R$                 355,18R$                  ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      365,39R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          365,39R$                   ok! -R$                               -R$                              140,53R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      140,53R$                    ok! 9,37R$                        9,37R$                   9,37R$                   9,37R$                   9,37R$                   9,37R$                   56,21R$                    ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      18.777,91R$               -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          18.777,91R$              ok! -R$                               -R$                              7.222,27R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      7.222,27R$                 ok! 481,48R$                    481,48R$               481,48R$               481,48R$               481,48R$               481,48R$               2.888,91R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      908,61R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          908,61R$                   ok! -R$                               -R$                              349,47R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      349,47R$                    ok! 23,30R$                      23,30R$                 23,30R$                 23,30R$                 23,30R$                 23,30R$                 139,79R$                  ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      8.848,23R$                 -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          8.848,23R$                ok! -R$                               -R$                              3.403,17R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3.403,17R$                 ok! 226,88R$                    226,88R$               226,88R$               226,88R$               226,88R$               226,88R$               1.361,27R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      3.899,49R$                 -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          3.899,49R$                ok! -R$                               -R$                              1.499,80R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.499,80R$                 ok! 99,99R$                      99,99R$                 99,99R$                 99,99R$                 99,99R$                 99,99R$                 599,92R$                  ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      1.001,02R$                 -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.001,02R$                ok! -R$                               -R$                              385,01R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      385,01R$                    ok! 25,67R$                      25,67R$                 25,67R$                 25,67R$                 25,67R$                 25,67R$                 154,00R$                  ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      1.374,94R$                 -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.374,94R$                ok! -R$                               -R$                              528,82R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      528,82R$                    ok! 35,25R$                      35,25R$                 35,25R$                 35,25R$                 35,25R$                 35,25R$                 211,53R$                  ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      14,70R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          14,70R$                     ok! -R$                               -R$                              5,65R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      5,65R$                        ok! 0,38R$                        0,38R$                   0,38R$                   0,38R$                   0,38R$                   0,38R$                   2,26R$                      ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      28,45R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          28,45R$                     ok! -R$                               -R$                              10,94R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      10,94R$                      ok! 0,73R$                        0,73R$                   0,73R$                   0,73R$                   0,73R$                   0,73R$                   4,38R$                      ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      308,77R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          308,77R$                   ok! -R$                               -R$                              118,76R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      118,76R$                    ok! 7,92R$                        7,92R$                   7,92R$                   7,92R$                   7,92R$                   7,92R$                   47,50R$                    ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      57,80R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          57,80R$                     ok! -R$                               -R$                              22,23R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      22,23R$                      ok! 1,48R$                        1,48R$                   1,48R$                   1,48R$                   1,48R$                   1,48R$                   8,89R$                      ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      25,09R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          25,09R$                     ok! -R$                               -R$                              9,65R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      9,65R$                        ok! 0,64R$                        0,64R$                   0,64R$                   0,64R$                   0,64R$                   0,64R$                   3,86R$                      ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      90,52R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          90,52R$                     ok! -R$                               -R$                              34,82R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      34,82R$                      ok! 2,32R$                        2,32R$                   2,32R$                   2,32R$                   2,32R$                   2,32R$                   13,93R$                    ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      42,13R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          42,13R$                     ok! -R$                               -R$                              16,20R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      16,20R$                      ok! 1,08R$                        1,08R$                   1,08R$                   1,08R$                   1,08R$                   1,08R$                   6,48R$                      ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      16,50R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          16,50R$                     ok! -R$                               -R$                              6,35R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      6,35R$                        ok! 0,42R$                        0,42R$                   0,42R$                   0,42R$                   0,42R$                   0,42R$                   2,54R$                      ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      1.024,72R$                 -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.024,72R$                ok! -R$                               -R$                              394,12R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      394,12R$                    ok! 26,27R$                      26,27R$                 26,27R$                 26,27R$                 26,27R$                 26,27R$                 157,65R$                  ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      347,37R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          347,37R$                   ok! -R$                               -R$                              133,61R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      133,61R$                    ok! 8,91R$                        8,91R$                   8,91R$                   8,91R$                   8,91R$                   8,91R$                   53,44R$                    ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      19.642,21R$               -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          19.642,21R$              ok! -R$                               -R$                              7.554,69R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      7.554,69R$                 ok! 503,65R$                    503,65R$               503,65R$               503,65R$               503,65R$               503,65R$               3.021,88R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      9,34R$                        -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          9,34R$                       ok! -R$                               -R$                              3,59R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3,59R$                        ok! 0,24R$                        0,24R$                   0,24R$                   0,24R$                   0,24R$                   0,24R$                   1,44R$                      ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      19,53R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          19,53R$                     ok! -R$                               -R$                              7,51R$                    -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      7,51R$                        ok! 0,50R$                        0,50R$                   0,50R$                   0,50R$                   0,50R$                   0,50R$                   3,00R$                      ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      5.398,27R$                 -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          5.398,27R$                ok! -R$                               -R$                              2.076,26R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.076,26R$                 ok! 138,42R$                    138,42R$               138,42R$               138,42R$               138,42R$               138,42R$               830,50R$                  ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      96,16R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          96,16R$                     ok! -R$                               -R$                              36,98R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      36,98R$                      ok! 2,47R$                        2,47R$                   2,47R$                   2,47R$                   2,47R$                   2,47R$                   14,79R$                    ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      183,89R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          183,89R$                   ok! -R$                               -R$                              70,73R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      70,73R$                      ok! 4,72R$                        4,72R$                   4,72R$                   4,72R$                   4,72R$                   4,72R$                   28,29R$                    ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      754,78R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          754,78R$                   ok! -R$                               -R$                              290,30R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      290,30R$                    ok! 19,35R$                      19,35R$                 19,35R$                 19,35R$                 19,35R$                 19,35R$                 116,12R$                  ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      301,19R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          301,19R$                   ok! -R$                               -R$                              115,84R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      115,84R$                    ok! 7,72R$                        7,72R$                   7,72R$                   7,72R$                   7,72R$                   7,72R$                   46,34R$                    ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      147,49R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          147,49R$                   ok! -R$                               -R$                              56,73R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      56,73R$                      ok! 3,78R$                        3,78R$                   3,78R$                   3,78R$                   3,78R$                   3,78R$                   22,69R$                    ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      82,87R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          82,87R$                     ok! -R$                               -R$                              31,87R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      31,87R$                      ok! 2,12R$                        2,12R$                   2,12R$                   2,12R$                   2,12R$                   2,12R$                   12,75R$                    ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      126,76R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          126,76R$                   ok! -R$                               -R$                              48,75R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      48,75R$                      ok! 3,25R$                        3,25R$                   3,25R$                   3,25R$                   3,25R$                   3,25R$                   19,50R$                    ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      30,98R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          30,98R$                     ok! -R$                               -R$                              11,92R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      11,92R$                      ok! 0,79R$                        0,79R$                   0,79R$                   0,79R$                   0,79R$                   0,79R$                   4,77R$                      ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      254,68R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          254,68R$                   ok! -R$                               -R$                              97,95R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      97,95R$                      ok! 6,53R$                        6,53R$                   6,53R$                   6,53R$                   6,53R$                   6,53R$                   39,18R$                    ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      30,28R$                      -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          30,28R$                     ok! -R$                               -R$                              11,65R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      11,65R$                      ok! 0,78R$                        0,78R$                   0,78R$                   0,78R$                   0,78R$                   0,78R$                   4,66R$                      ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      7.441,86R$                 -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          7.441,86R$                ok! -R$                               -R$                              2.862,25R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.862,25R$                 ok! 190,82R$                    190,82R$               190,82R$               190,82R$               190,82R$               190,82R$               1.144,90R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      590,73R$                    -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          590,73R$                   ok! -R$                               -R$                              227,20R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      227,20R$                    ok! 15,15R$                      15,15R$                 15,15R$                 15,15R$                 15,15R$                 15,15R$                 90,88R$                    ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      1.373,63R$                 -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.373,63R$                ok! -R$                               -R$                              528,32R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      528,32R$                    ok! 35,22R$                      35,22R$                 35,22R$                 35,22R$                 35,22R$                 35,22R$                 211,33R$                  ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      67.787,43R$               -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          67.787,43R$              ok! -R$                               -R$                              26.072,09R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      26.072,09R$               ok! 1.738,14R$                 1.738,14R$            1.738,14R$            1.738,14R$            1.738,14R$            1.738,14R$            10.428,84R$             ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          12.217,16R$           -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          12.217,16R$              ok! -R$                               -R$                              4.698,91R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4.698,91R$                 ok! 313,26R$                    313,26R$               313,26R$               313,26R$               313,26R$               313,26R$               1.879,56R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          12.446,42R$           -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          12.446,42R$              ok! -R$                               -R$                              4.787,09R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4.787,09R$                 ok! 319,14R$                    319,14R$               319,14R$               319,14R$               319,14R$               319,14R$               1.914,83R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          39.701,96R$           -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          39.701,96R$              ok! -R$                               -R$                              15.269,98R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      15.269,98R$               ok! 1.018,00R$                 1.018,00R$            1.018,00R$            1.018,00R$            1.018,00R$            1.018,00R$            6.107,99R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          373.462,54R$         -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          373.462,54R$            ok! -R$                               -R$                              143.639,44R$         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      143.639,44R$             ok! 9.575,96R$                 9.575,96R$            9.575,96R$            9.575,96R$            9.575,96R$            9.575,96R$            57.455,77R$             ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          6.562,64R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          6.562,64R$                ok! -R$                               -R$                              2.524,09R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.524,09R$                 ok! 168,27R$                    168,27R$               168,27R$               168,27R$               168,27R$               168,27R$               1.009,64R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          49.023,88R$           -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          49.023,88R$              ok! -R$                               -R$                              18.855,34R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      18.855,34R$               ok! 1.257,02R$                 1.257,02R$            1.257,02R$            1.257,02R$            1.257,02R$            1.257,02R$            7.542,14R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          27.568,01R$           -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          27.568,01R$              ok! -R$                               -R$                              10.603,08R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      10.603,08R$               ok! 706,87R$                    706,87R$               706,87R$               706,87R$               706,87R$               706,87R$               4.241,23R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          1.528,31R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.528,31R$                ok! -R$                               -R$                              587,81R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      587,81R$                    ok! 39,19R$                      39,19R$                 39,19R$                 39,19R$                 39,19R$                 39,19R$                 235,12R$                  ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          159.611,45R$         -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          159.611,45R$            ok! -R$                               -R$                              61.389,02R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      61.389,02R$               ok! 4.092,60R$                 4.092,60R$            4.092,60R$            4.092,60R$            4.092,60R$            4.092,60R$            24.555,61R$             ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          11.484,37R$           -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          11.484,37R$              ok! -R$                               -R$                              4.417,07R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4.417,07R$                 ok! 294,47R$                    294,47R$               294,47R$               294,47R$               294,47R$               294,47R$               1.766,83R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          1.458,53R$             -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.458,53R$                ok! -R$                               -R$                              560,97R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      560,97R$                    ok! 37,40R$                      37,40R$                 37,40R$                 37,40R$                 37,40R$                 37,40R$                 224,39R$                  ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          259,35R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          259,35R$                   ok! -R$                               -R$                              99,75R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      99,75R$                      ok! 6,65R$                        6,65R$                   6,65R$                   6,65R$                   6,65R$                   6,65R$                   39,90R$                    ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          58,64R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          58,64R$                     ok! -R$                               -R$                              22,56R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      22,56R$                      ok! 1,50R$                        1,50R$                   1,50R$                   1,50R$                   1,50R$                   1,50R$                   9,02R$                      ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          403,96R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          403,96R$                   ok! -R$                               -R$                              155,37R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      155,37R$                    ok! 10,36R$                      10,36R$                 10,36R$                 10,36R$                 10,36R$                 10,36R$                 62,15R$                    ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          34,72R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          34,72R$                     ok! -R$                               -R$                              13,35R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      13,35R$                      ok! 0,89R$                        0,89R$                   0,89R$                   0,89R$                   0,89R$                   0,89R$                   5,34R$                      ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          31.645,82R$           -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          31.645,82R$              ok! -R$                               -R$                              12.171,47R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      12.171,47R$               ok! 811,43R$                    811,43R$               811,43R$               811,43R$               811,43R$               811,43R$               4.868,59R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          11.918,48R$           -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          11.918,48R$              ok! -R$                               -R$                              4.584,03R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4.584,03R$                 ok! 305,60R$                    305,60R$               305,60R$               305,60R$               305,60R$               305,60R$               1.833,61R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          23.602,10R$           -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          23.602,10R$              ok! -R$                               -R$                              9.077,73R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      9.077,73R$                 ok! 605,18R$                    605,18R$               605,18R$               605,18R$               605,18R$               605,18R$               3.631,09R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          201,63R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          201,63R$                   ok! -R$                               -R$                              77,55R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      77,55R$                      ok! 5,17R$                        5,17R$                   5,17R$                   5,17R$                   5,17R$                   5,17R$                   31,02R$                    ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          30.120,22R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          30.120,22R$              ok! -R$                               -R$                              -R$                      11.584,70R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      11.584,70R$               ok! 772,31R$                    772,31R$               772,31R$               772,31R$               772,31R$               772,31R$               4.633,88R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          9.540,64R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          9.540,64R$                ok! -R$                               -R$                              -R$                      3.669,48R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3.669,48R$                 ok! 244,63R$                    244,63R$               244,63R$               244,63R$               244,63R$               244,63R$               1.467,79R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          3.956,68R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          3.956,68R$                ok! -R$                               -R$                              -R$                      1.521,80R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.521,80R$                 ok! 101,45R$                    101,45R$               101,45R$               101,45R$               101,45R$               101,45R$               608,72R$                  ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          7.268,04R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          7.268,04R$                ok! -R$                               -R$                              -R$                      2.795,40R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.795,40R$                 ok! 186,36R$                    186,36R$               186,36R$               186,36R$               186,36R$               186,36R$               1.118,16R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          3.956,16R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          3.956,16R$                ok! -R$                               -R$                              -R$                      1.521,60R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.521,60R$                 ok! 101,44R$                    101,44R$               101,44R$               101,44R$               101,44R$               101,44R$               608,64R$                  ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          1.298,04R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.298,04R$                ok! -R$                               -R$                              -R$                      499,25R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      499,25R$                    ok! 33,28R$                      33,28R$                 33,28R$                 33,28R$                 33,28R$                 33,28R$                 199,70R$                  ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          10.095,83R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          10.095,83R$              ok! -R$                               -R$                              -R$                      3.883,01R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3.883,01R$                 ok! 258,87R$                    258,87R$               258,87R$               258,87R$               258,87R$               258,87R$               1.553,20R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          61.157,20R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          61.157,20R$              ok! -R$                               -R$                              -R$                      23.522,00R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      23.522,00R$               ok! 1.568,13R$                 1.568,13R$            1.568,13R$            1.568,13R$            1.568,13R$            1.568,13R$            9.408,80R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      70,34R$                       -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          70,34R$                     ok! -R$                               -R$                              27,05R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      27,05R$                      ok! 1,80R$                        1,80R$                   1,80R$                   1,80R$                   1,80R$                   1,80R$                   10,82R$                    ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      440,66R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          440,66R$                   ok! -R$                               -R$                              169,48R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      169,48R$                    ok! 11,30R$                      11,30R$                 11,30R$                 11,30R$                 11,30R$                 11,30R$                 67,79R$                    ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.486,25R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.486,25R$                ok! -R$                               -R$                              571,63R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      571,63R$                    ok! 38,11R$                      38,11R$                 38,11R$                 38,11R$                 38,11R$                 38,11R$                 228,65R$                  ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      6.617,58R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          6.617,58R$                ok! -R$                               -R$                              2.545,22R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.545,22R$                 ok! 169,68R$                    169,68R$               169,68R$               169,68R$               169,68R$               169,68R$               1.018,09R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      407,68R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          407,68R$                   ok! -R$                               -R$                              156,80R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      156,80R$                    ok! 10,45R$                      10,45R$                 10,45R$                 10,45R$                 10,45R$                 10,45R$                 62,72R$                    ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.999,02R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          2.999,02R$                ok! -R$                               -R$                              1.153,47R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.153,47R$                 ok! 76,90R$                      76,90R$                 76,90R$                 76,90R$                 76,90R$                 76,90R$                 461,39R$                  ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.575,59R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          2.575,59R$                ok! -R$                               -R$                              990,61R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      990,61R$                    ok! 66,04R$                      66,04R$                 66,04R$                 66,04R$                 66,04R$                 66,04R$                 396,24R$                  ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      257,13R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          257,13R$                   ok! -R$                               -R$                              98,90R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      98,90R$                      ok! 6,59R$                        6,59R$                   6,59R$                   6,59R$                   6,59R$                   6,59R$                   39,56R$                    ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      180,34R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          180,34R$                   ok! -R$                               -R$                              69,36R$                  -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      69,36R$                      ok! 4,62R$                        4,62R$                   4,62R$                   4,62R$                   4,62R$                   4,62R$                   27,75R$                    ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      501,36R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          501,36R$                   ok! -R$                               -R$                              192,83R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      192,83R$                    ok! 12,86R$                      12,86R$                 12,86R$                 12,86R$                 12,86R$                 12,86R$                 77,13R$                    ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      776,01R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          776,01R$                   ok! -R$                               -R$                              298,47R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      298,47R$                    ok! 19,90R$                      19,90R$                 19,90R$                 19,90R$                 19,90R$                 19,90R$                 119,39R$                  ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      599,84R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          599,84R$                   ok! -R$                               -R$                              230,71R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      230,71R$                    ok! 15,38R$                      15,38R$                 15,38R$                 15,38R$                 15,38R$                 15,38R$                 92,28R$                    ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3.649,34R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          3.649,34R$                ok! -R$                               -R$                              1.403,59R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.403,59R$                 ok! 93,57R$                      93,57R$                 93,57R$                 93,57R$                 93,57R$                 93,57R$                 561,44R$                  ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3.649,34R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          3.649,34R$                ok! -R$                               -R$                              1.403,59R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.403,59R$                 ok! 93,57R$                      93,57R$                 93,57R$                 93,57R$                 93,57R$                 93,57R$                 561,44R$                  ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      5.829,89R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          5.829,89R$                ok! -R$                               -R$                              2.242,26R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.242,26R$                 ok! 149,48R$                    149,48R$               149,48R$               149,48R$               149,48R$               149,48R$               896,91R$                  ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.660,74R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          2.660,74R$                ok! -R$                               -R$                              1.023,36R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.023,36R$                 ok! 68,22R$                      68,22R$                 68,22R$                 68,22R$                 68,22R$                 68,22R$                 409,34R$                  ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      305,51R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          305,51R$                   ok! -R$                               -R$                              117,51R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      117,51R$                    ok! 7,83R$                        7,83R$                   7,83R$                   7,83R$                   7,83R$                   7,83R$                   47,00R$                    ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      8.410,02R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          8.410,02R$                ok! -R$                               -R$                              3.234,62R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3.234,62R$                 ok! 215,64R$                    215,64R$               215,64R$               215,64R$               215,64R$               215,64R$               1.293,85R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      480,61R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          480,61R$                   ok! -R$                               -R$                              184,85R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      184,85R$                    ok! 12,32R$                      12,32R$                 12,32R$                 12,32R$                 12,32R$                 12,32R$                 73,94R$                    ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      7.517,73R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          7.517,73R$                ok! -R$                               -R$                              2.891,44R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.891,44R$                 ok! 192,76R$                    192,76R$               192,76R$               192,76R$               192,76R$               192,76R$               1.156,57R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      5.234,60R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          5.234,60R$                ok! -R$                               -R$                              2.013,31R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      2.013,31R$                 ok! 134,22R$                    134,22R$               134,22R$               134,22R$               134,22R$               134,22R$               805,32R$                  ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      840,57R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          840,57R$                   ok! -R$                               -R$                              323,30R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      323,30R$                    ok! 21,55R$                      21,55R$                 21,55R$                 21,55R$                 21,55R$                 21,55R$                 129,32R$                  ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

SL 01 SL 01

Eventos de Fabricação
Critério de Medição: Conjunto ou peça "em preto" (pronto para pintura).

Eventos de Entregas de Materiais
Critério de Medição: Contra entrega dos materiais no local de execução das obras ou onde indicado pelo Contratante.

EVENTOS DE MEDIÇÃO POR EQUIPAMENTOEVENTOS DE MEDIÇÃO POR EQUIPAMENTO

Eventos de Fabricação
Critério de Medição: Conjunto ou peça "em preto" (pronto para pintura).

Eventos de Entregas de Materiais
Critério de Medição: Contra entrega dos materiais no local de execução das obras ou onde indicado pelo Contratante.

Eventos de Montagem
Critério de Medição: Conforme avanços físicos de montagem medidos mensalmente.

Eventos de Testes
Critério de Medição: Ao término.

TC 08 TC 08 TC 08 TC 08
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-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      347,50R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          347,50R$                   ok! -R$                               -R$                              133,65R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      133,65R$                    ok! 8,91R$                        8,91R$                   8,91R$                   8,91R$                   8,91R$                   8,91R$                   53,46R$                    ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! 649,07R$                    649,07R$               649,07R$               649,07R$               649,07R$               649,07R$               3.894,39R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! 1.414,06R$                 1.414,06R$            1.414,06R$            1.414,06R$            1.414,06R$            1.414,06R$            8.484,38R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          1.114,56R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.114,56R$                ok! -R$                               -R$                              -R$                      428,68R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      428,68R$                    ok! 28,58R$                      28,58R$                 28,58R$                 28,58R$                 28,58R$                 28,58R$                 171,47R$                  ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          2.763,89R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          2.763,89R$                ok! -R$                               -R$                              -R$                      1.063,04R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.063,04R$                 ok! 70,87R$                      70,87R$                 70,87R$                 70,87R$                 70,87R$                 70,87R$                 425,21R$                  ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          875,47R$                     -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          875,47R$                   ok! -R$                               -R$                              -R$                      336,72R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      336,72R$                    ok! 22,45R$                      22,45R$                 22,45R$                 22,45R$                 22,45R$                 22,45R$                 134,69R$                  ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          2.786,77R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          2.786,77R$                ok! -R$                               -R$                              -R$                      1.071,84R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.071,84R$                 ok! 71,46R$                      71,46R$                 71,46R$                 71,46R$                 71,46R$                 71,46R$                 428,73R$                  ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          137.276,09R$              -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          137.276,09R$            ok! -R$                               -R$                              -R$                      52.798,50R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      52.798,50R$               ok! 3.519,90R$                 3.519,90R$            3.519,90R$            3.519,90R$            3.519,90R$            3.519,90R$            21.119,40R$             ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          9.042,37R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          9.042,37R$                ok! -R$                               -R$                              -R$                      3.477,83R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      3.477,83R$                 ok! 231,86R$                    231,86R$               231,86R$               231,86R$               231,86R$               231,86R$               1.391,13R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          16.112,16R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          16.112,16R$              ok! -R$                               -R$                              -R$                      6.196,98R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      6.196,98R$                 ok! 413,13R$                    413,13R$               413,13R$               413,13R$               413,13R$               413,13R$               2.478,79R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          4.297,98R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          4.297,98R$                ok! -R$                               -R$                              -R$                      1.653,07R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.653,07R$                 ok! 110,20R$                    110,20R$               110,20R$               110,20R$               110,20R$               110,20R$               661,23R$                  ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          22.615,66R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          22.615,66R$              ok! -R$                               -R$                              -R$                      8.698,33R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      8.698,33R$                 ok! 579,89R$                    579,89R$               579,89R$               579,89R$               579,89R$               579,89R$               3.479,33R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          18.605,15R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          18.605,15R$              ok! -R$                               -R$                              -R$                      7.155,83R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      7.155,83R$                 ok! 477,06R$                    477,06R$               477,06R$               477,06R$               477,06R$               477,06R$               2.862,33R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          5.134,29R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          5.134,29R$                ok! -R$                               -R$                              -R$                      1.974,73R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.974,73R$                 ok! 131,65R$                    131,65R$               131,65R$               131,65R$               131,65R$               131,65R$               789,89R$                  ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          11.281,53R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          11.281,53R$              ok! -R$                               -R$                              -R$                      4.339,05R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      4.339,05R$                 ok! 289,27R$                    289,27R$               289,27R$               289,27R$               289,27R$               289,27R$               1.735,62R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          28.269,09R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          28.269,09R$              ok! -R$                               -R$                              -R$                      10.872,73R$           -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      10.872,73R$               ok! 724,85R$                    724,85R$               724,85R$               724,85R$               724,85R$               724,85R$               4.349,09R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          23.172,20R$                -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          23.172,20R$              ok! -R$                               -R$                              -R$                      8.912,39R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      8.912,39R$                 ok! 594,16R$                    594,16R$               594,16R$               594,16R$               594,16R$               594,16R$               3.564,95R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          1.490,48R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.490,48R$                ok! -R$                               -R$                              -R$                      573,26R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      573,26R$                    ok! 38,22R$                      38,22R$                 38,22R$                 38,22R$                 38,22R$                 38,22R$                 229,31R$                  ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          4.611,83R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          4.611,83R$                ok! -R$                               -R$                              -R$                      1.773,78R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      1.773,78R$                 ok! 118,25R$                    118,25R$               118,25R$               118,25R$               118,25R$               118,25R$               709,51R$                  ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          1.221,78R$                  -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          1.221,78R$                ok! -R$                               -R$                              -R$                      469,92R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      469,92R$                    ok! 31,33R$                      31,33R$                 31,33R$                 31,33R$                 31,33R$                 31,33R$                 187,97R$                  ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

396.725,14R$         396.725,14R$         396.725,14R$         396.725,14R$         396.725,14R$         396.725,14R$         2.777.076,00R$         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          578.557,50R$              578.557,50R$              578.557,50R$              -R$                          1.735.672,50R$         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      578.557,50R$         578.557,50R$         578.557,50R$         -R$                          -R$                      1.735.672,50R$          ok! 115.711,50R$             115.711,50R$        115.711,50R$        115.711,50R$        115.711,50R$        115.711,50R$        694.269,00R$           ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! 641.754,67R$            641.754,67R$            641.754,67R$            641.754,67R$            641.754,67R$            641.754,67R$            641.754,67R$            641.754,67R$               641.754,67R$            641.754,67R$            641.754,67R$                     641.754,67R$                 641.754,67R$                 641.754,67R$                 641.754,67R$                  9.626.320,00R$           ok! 376.028,13R$             376.028,13R$           376.028,13R$               376.028,13R$                376.028,13R$                376.028,13R$                376.028,13R$           

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          46.663,50R$               46.663,50R$              ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      17.947,50R$                -R$                      17.947,50R$               ok! 1.196,50R$                 1.196,50R$            1.196,50R$            1.196,50R$            1.196,50R$            1.196,50R$            7.179,00R$               ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        
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-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                         ok! -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                          -R$                         ok! -R$                               -R$                              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          388.424,23R$         388.424,23R$             ok! -R$                          -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                        ok! -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                           -R$                         -R$                         -R$                                  -R$                              -R$                              -R$                              -R$                               -R$                           ok! -R$                          -R$                        -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            -R$                        

396.725,14R$         396.725,14R$         396.725,14R$         396.725,14R$         396.725,14R$         396.725,14R$         5.276.857,11R$         ok! 390.590,80R$         390.590,80R$         390.590,80R$         390.590,80R$         109.950,11R$         169.395,07R$             763.189,97R$         55.837,67R$                418.064,11R$              578.557,50R$              578.557,50R$              578.557,50R$              46.663,50R$               4.861.136,12R$         não ok! 401.162,92R$                  401.162,92R$                       401.162,92R$                401.162,92R$                 531.316,57R$         160.793,89R$         578.557,50R$         578.557,50R$         578.557,50R$         17.947,50R$                388.424,23R$         4.438.806,38R$          ok! 262.011,67R$             262.011,67R$        262.011,67R$        262.011,67R$        262.011,67R$        262.011,67R$        1.572.070,03R$        ok! 641.754,67R$            641.754,67R$            641.754,67R$            641.754,67R$            641.754,67R$            641.754,67R$            641.754,67R$            641.754,67R$               641.754,67R$            641.754,67R$            641.754,67R$                     641.754,67R$                 641.754,67R$                 641.754,67R$                 641.754,67R$                  9.626.320,00R$           ok! 376.028,13R$             376.028,13R$           376.028,13R$               376.028,13R$                376.028,13R$                376.028,13R$                376.028,13R$           

5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 32,7% ok! 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 1,5% 2,2% 10,1% 0,7% 5,5% 7,6% 7,6% 7,6% 0,6% 30,1% ok! 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 7,0% 2,1% 7,6% 7,6% 7,6% 0,2% 5,1% 27,5% ok! 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 9,7% ok! 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 37,8% ok! 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

100,0%

210

Inserido ao protocolo 15.247.222-6 por: Victor Yugo Kengo em: 20/07/2018 12:04.



Giro do Carregador - 
Rolamento e 
Motorização

Pórtico Superior - 
Estrutura Principal - 

Lado Direito

Pórtico Superior - 
Estrutura Principal 

- Lado Esquerdo

Pórtico Superior - 
Cabine de Comando

Lança do 
Contrapeso - 
Guincho de 

Elevação da Lança

Lança do 
Contrapeso - 
Compressor

Lanças Fixa e 
Móvel - Rolos de 
carga e retorno

Lanças Fixa e 
Móvel - Correias

Lanças Fixa e 
Móvel - Bases de 

acionamento 
completa c/ 
motorização 

Total Situação

Montagem 
mecânica do 
Sistema de 

Translação - 
Trucks

Montagem 
mecânica do 
Sistema de 

Translação - 
Balancins

Montagem 
mecânica do 

Portico Inferior - 
Pernas Lados 

Mar/Terra

Montagem 
mecânica do 

Portico Inferior - 
Viga Caixão

Montagem mecânica 
do Giro do SL: mesa, 

rolamento e 
motorização

Montagem Mecânica do 
Pórtico Superior: 

estrutura principal lados 
direito e esquerdo

Montagem mecânica do 
Pórtico Superior: cabine de 

comando completa (c/ 
comandos, assento e ar 

cond.)

Montagem Estrutural 
da Lança do 

Contrapeso: estrutura 
principal da lança

Montagem 
estrutural do 

Lança Fixa

Montagem mecânica 
da Lança Fixa - CT-01: 

Intermediário 
(longarianas, apoios, 

suportes e rolos) 

Montagem 
mecânica da Lança 

Fixa - CT-01: 
Acionamento (base 
com motorização)

Montagem 
mecânica da 

Lança Fixa - CT-
01: Passagem e 

emenda da 
correia

Montagem 
estrutural do 
Lança Móvel

Montagem mecânica 
da Lança Móvel - CT-

02: Intermediário 
(longarianas, apoios, 

suportes e rolos) 

Montagem mecânica 
da Lança Móvel - CT-

02: Acionamento 
(base com 

motorização)

Montagem 
mecânica da Lança 

Móvel - CT-02: 
Passagem e 

emenda da correia

Montagem 
Elétrica - 

Infraestrutura 
(leito seco)

Montagem 
Elétrica - 

Passagem do 
Cabeamento de 

força

Montagem 
Elétrica - 

Passagem do 
Cabeamento de 

controle

Desmontagem do 
Carregador 
Existente

Total Situação

Completação 
Eletromecânica - 

Finalização da 
Montagem

Teste a Vazio Documentação Treinamento Teste com Carga Apoio à Partida Total Situação

Estrutura dos 
Trucks - (exceto 
rodas, mancais e 

rolamentos)

Estrutura dos 
Balancins 

Menores - (Mar 
e Terra)

Estrutura dos 
Balancins 

Maiores - (Mar e 
Terra)

Pórtico Inferior - 
Pernas Lado Mar

Pórtico Inferior - 
Pernas Lado 

Terra

Pórtico Inferior - 
Viga Caixão

Pórtico Superior - 
Estrutura 

Principal Lado 
Direito

Pórtico Superior - 
Estrutura 

Principal Lado 
Esquerdo

Lança do 
Contrapeso - 

Estrutura 
Principal

Lança do Fixa - 
Estrutura 
Principal - 

treliça e apoios

Lança Fixa - 
Intermediário 
(longarinas, 

apoios e 
suportes de 

rolos)

Lança Móvel - 
Estrutura 
Principal - 

Treliça

Lança Móvel -  
Intermediário 

(longarinas, apoios 
e suportes de 

rolos)

Lança Móvel - Tubo 
Telescópico - 

Estrutura Principal 
do tubo

Lança Móvel -Tubo 
Telescópico - 

Estrutura Principal 
da Dala

Total Situação

Trucks Lado Mar - 
com rodas, 

mancais 
rolamentos e 
motorização)

Trucks Lado Terra - 
com rodas, 
mancais, 

rolamentos e 
motorização

Conjunto de 
Balancins

Pórtico Inferior - 
Pernas Lado Mar 

e Terra

Pórtico Inferior - 
Viga Caixão

Enrrolador de 
Cabos - carretel 
e motorização

Giro do 
Carregador - 

Mesa

Giro do 
Carregador - 
Rolamento e 
Motorização

Pórtico Superior - 
Estrutura 

Principal - Lado 
Direito

Pórtico Superior - 
Estrutura 

Principal - Lado 
Esquerdo

Pórtico Superior - 
Cabine de 
Comando

Lança do 
Contrapeso - 
Guincho de 
Elevação da 

Lança

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                          -R$                          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

SL 02SL 01 SL 01 SL 01 SL 02

Eventos de Entregas de Materiais
Critério de Medição: Contra entrega dos materiais no local de execução das obras ou onde indicado pelo Contratante.

Eventos de Montagem
Critério de Medição: Conforme avanços físicos de montagem medidos mensalmente conforme cronograma.

Eventos de Testes
Critério de Medição: Ao término.

Eventos de Fabricação
Critério de Medição: Conjunto ou peça "em preto" (pronto para pintura).

EVENTOS DE MEDIÇÃO POR EQUIPAMENTO EVENTOS DE MEDIÇÃO POR EQUIPAMENTO

Eventos de Entregas de Materiais
Critério de Medição: Contra entrega dos materiais no local de execução das obras ou onde indicado pelo Contratante.
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-R$                               -R$                          -R$                       -R$                            -R$                       -R$                         -R$                         -R$                        -R$                        -R$                        ok! -R$                      -R$                      -R$                          -R$                      -R$                                -R$                                     -R$                                        -R$                                 -R$                      -R$                               -R$                           -R$                      -R$                      -R$                                -R$                            -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      1.346.414,70R$           1.346.414,70R$          ok! -R$                            -R$                    -R$                           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok! -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          -R$                        -R$                         -R$                          ok! -R$                       -R$                       -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

376.028,13R$                  376.028,13R$             376.028,13R$           376.028,13R$                376.028,13R$          376.028,13R$            376.028,13R$            376.028,13R$           376.028,13R$           6.016.450,00R$        ok! 349.055,26R$         316.655,26R$         316.655,26R$             316.655,26R$         316.655,26R$                    316.655,26R$                         316.655,26R$                            316.655,26R$                    316.655,26R$         316.655,26R$                  316.655,26R$              316.655,26R$         316.655,26R$         316.655,26R$                   316.655,26R$               316.655,26R$            316.655,26R$         316.655,26R$         316.655,26R$         1.346.414,70R$           7.395.264,70R$          ok! 404.696,67R$               401.096,67R$        401.096,67R$              401.096,67R$        401.096,67R$        401.096,67R$        2.410.180,00R$          ok! 641.754,67R$       641.754,67R$       641.754,67R$       641.754,67R$       641.754,67R$       641.754,67R$       641.754,67R$       641.754,67R$       641.754,67R$       641.754,67R$       641.754,67R$       641.754,67R$       641.754,67R$             641.754,67R$            641.754,67R$            9.626.320,00R$           ok! 376.028,13R$           376.028,13R$           376.028,13R$        376.028,13R$        376.028,13R$        376.028,13R$        376.028,13R$        376.028,13R$        376.028,13R$        376.028,13R$        376.028,13R$        376.028,13R$        

1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 23,6% ok! 1,4% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 5,3% 29,1% ok! 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 9,5% ok! 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 37,8% ok! 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

25.448.214,70R$        -R$            
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Lança do 
Contrapeso - 
Compressor

Lanças Fixa e 
Móvel - Rolos de 
carga e retorno

Lanças Fixa e 
Móvel - Correias

Lanças Fixa e 
Móvel - Bases de 

acionamento 
completa c/ 
motorização 

Total Situação

Montagem 
mecânica do 
Sistema de 

Translação - 
Trucks

Montagem 
mecânica do 
Sistema de 

Translação - 
Balancins

Montagem 
mecânica do 

Portico Inferior - 
Pernas Lados 

Mar/Terra

Montagem 
mecânica do 

Portico Inferior - 
Viga Caixão

Montagem 
mecânica do Giro 

do SL: mesa, 
rolamento e 
motorização

Montagem Mecânica do 
Pórtico Superior: 

estrutura principal lados 
direito e esquerdo

Montagem mecânica do 
Pórtico Superior: cabine de 

comando completa (c/ 
comandos, assento e ar 

cond.)

Montagem Estrutural 
da Lança do 

Contrapeso: estrutura 
principal da lança

Montagem 
estrutural do 

Lança Fixa

Montagem mecânica da 
Lança Fixa - CT-01: 

Intermediário (longarianas, 
apoios, suportes e rolos) 

Montagem mecânica 
da Lança Fixa - CT-01: 

Acionamento (base 
com motorização)

Montagem mecânica 
da Lança Fixa - CT-

01: Passagem e 
emenda da correia

Montagem 
estrutural do 
Lança Móvel

Montagem mecânica da 
Lança Móvel - CT-02: 

Intermediário (longarianas, 
apoios, suportes e rolos) 

Montagem mecânica da 
Lança Móvel - CT-02: 

Acionamento (base com 
motorização)

Montagem mecânica da 
Lança Móvel - CT-02: 

Passagem e emenda da 
correia

Montagem 
Elétrica - 

Infraestrutura 
(leito seco)

Montagem 
Elétrica - 

Passagem do 
Cabeamento de 

força

Montagem 
Elétrica - 

Passagem do 
Cabeamento de 

controle

Desmontagem do 
SL- Existente 02 Total Situação

Completação 
Eletromecânica - 

Finalização da 
Montagem

Teste a Vazio Documentação Treinamento Teste com Carga Apoio à Partida Total Situação

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!
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-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

Eventos de Testes
Critério de Medição: Ao término.

SL 02 SL 02 SL 02

EVENTOS DE MEDIÇÃO POR EQUIPAMENTO

Eventos de Entregas de Materiais
Critério de Medição: Contra entrega dos materiais no local de execução das obras ou onde indicado pelo Contratante.

Eventos de Montagem
Critério de Medição: Conforme avanços físicos de montagem medidos mensalmente conforme cronograma.
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-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

376.028,13R$        376.028,13R$        376.028,13R$        376.028,13R$          6.016.450,00R$        ok! 316.655,26R$           316.655,26R$        316.655,26R$            316.655,26R$        316.655,26R$         316.655,26R$                       316.655,26R$                             316.655,26R$                     316.655,26R$        316.655,26R$                             316.655,26R$                   316.655,26R$                316.655,26R$        316.655,26R$                             316.655,26R$                     316.655,26R$                     316.655,26R$        316.655,26R$        316.655,26R$         -R$                       6.016.450,00R$        ok! 401.096,67R$           401.096,67R$        401.096,67R$               401.096,67R$        401.096,67R$        401.096,67R$        2.406.580,00R$          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! 9.000,00R$               -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       9.000,00R$               ok! 1.000,00R$               -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    1.000,00R$                 ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! 23.400,00R$             -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       23.400,00R$             ok! 2.600,00R$               -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    2.600,00R$                 ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      -R$                       -R$                        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

-R$                    -R$                    -R$                    -R$                       -R$                        ok! -R$                        -R$                    -R$                         -R$                    -R$                     -R$                                    -R$                                          -R$                                 -R$                    -R$                                          -R$                                -R$                            -R$                    -R$                                          -R$                                  -R$                                  -R$                    -R$                    -R$                      1.346.414,70R$        1.346.414,70R$        ok! -R$                       -R$                    -R$                            -R$                    -R$                    -R$                    -R$                          ok!

376.028,13R$        376.028,13R$        376.028,13R$        376.028,13R$          6.016.450,00R$        ok! 349.055,26R$           316.655,26R$        316.655,26R$            316.655,26R$        316.655,26R$         316.655,26R$                       316.655,26R$                             316.655,26R$                     316.655,26R$        316.655,26R$                             316.655,26R$                   316.655,26R$                316.655,26R$        316.655,26R$                             316.655,26R$                     316.655,26R$                     316.655,26R$        316.655,26R$        316.655,26R$         1.346.414,70R$        7.395.264,70R$        ok! 404.696,67R$           401.096,67R$        401.096,67R$               401.096,67R$        401.096,67R$        401.096,67R$        2.410.180,00R$          ok!

1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 23,6% ok! 1,4% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 5,3% 29,1% ok! 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 9,5% ok!
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. UNITÁRIO (R$)
QUANTIDADE 
ACUMULADA 
ANTERIOR

QUANTIDADE DO MÊS QUANTIDADE 
ACUMULADA TOTAL

VALOR ACUMULADO 
ANTERIOR VALOR MENSAL VALOR TOTAL 

ACUMULADO SALDO %  EXECUTADO NO 
MÊS

%  EXECUTADO 
ACUMULADO

1 EVENTOS DE FABRICAÇÃO
Critério: Conjunto ou peça fabricado "em preto" (pronto para pintura).

1.1 TC-01

1.1.1 Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (50% da quantidade prevista em projeto) vb 1,00 533.471,27                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        533.471,27                                         0,00% 0,00%

1.1.2 Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (100% da quantidade prevista em projeto) vb 1,00 533.471,27                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        533.471,27                                         0,00% 0,00%

1.1.3 Conj. 1: Intermediário (Longarianas, apoios e suportes para rolos) vb 1,00 169.328,00                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        169.328,00                                         0,00% 0,00%

1.1.4 Conj. 2: Estrutura da base de Acionamento vb 1,00 169.328,00                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        169.328,00                                         0,00% 0,00%

1.1.5 Conj. 3: Chute de descarga vb 1,00 169.328,00                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        169.328,00                                         0,00% 0,00%

1.1.6 Conj. 4: Estrutura do tambor de Retorno vb 1,00 169.328,00                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        169.328,00                                         0,00% 0,00%

1.1.7 Conj. 5: Estrutura do tambor de Esticamento vb 1,00 169.328,00                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        169.328,00                                         0,00% 0,00%

1.1.8 Conj. 6: Estrutura dos tambores defletores vb 1,00 169.328,00                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        169.328,00                                         0,00% 0,00%

1.1.9 Conj. 7: Tambores: acionamento, retorno, esticamento e defletores vb 1,00 169.328,00                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        169.328,00                                         0,00% 0,00%

1.2 TC-02

1.2.1 Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (50% da quantidade prevista em projeto) vb 1,00 528.833,71                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        528.833,71                                         0,00% 0,00%

1.2.2 Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (100% da quantidade prevista em projeto) vb 1,00 528.833,71                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        528.833,71                                         0,00% 0,00%

1.2.3 Conj. 1: Intermediário (Longarianas, apoios e suportes para rolos) vb 1,00 167.856,00                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        167.856,00                                         0,00% 0,00%

1.2.4 Conj. 2: Estrutura da base de Acionamento vb 1,00 167.856,00                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        167.856,00                                         0,00% 0,00%

1.2.5 Conj. 3:
Chute de descarga vb 1,00 167.856,00                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        167.856,00                                         0,00% 0,00%

1.2.6 Conj. 4: Estrutura do tambor de Retorno vb 1,00 167.856,00                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        167.856,00                                         0,00% 0,00%

1.2.7 Conj. 5: Estrutura do tambor de Esticamento vb 1,00 167.856,00                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        167.856,00                                         0,00% 0,00%

1.2.8 Conj. 6: Estrutura dos tambores defletores vb 1,00 167.856,00                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        167.856,00                                         0,00% 0,00%

1.2.9 Conj. 7: Tambores: acionamento, retorno, esticamento e defletores vb 1,00 167.856,00                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        167.856,00                                         0,00% 0,00%

1.3 TC-03

1.3.1 Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (50% da quantidade prevista em projeto) vb 1,00 338.974,36                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        338.974,36                                         0,00% 0,00%

1.3.2 Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (100% da quantidade prevista em projeto) vb 1,00 338.974,36                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        338.974,36                                         0,00% 0,00%

1.3.3 Conj. 1: Intermediário (Longarianas, apoios e suportes para rolos) vb 1,00 107.593,14                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        107.593,14                                         0,00% 0,00%

1.3.4 Conj. 2: Estrutura da base de Acionamento vb 1,00 107.593,14                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        107.593,14                                         0,00% 0,00%

1.3.5 Conj. 3:
Chute de descarga vb 1,00 107.593,14                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        107.593,14                                         0,00% 0,00%

1.3.6 Conj. 4: Estrutura do tambor de Retorno vb 1,00 107.593,14                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        107.593,14                                         0,00% 0,00%

1.3.7 Conj. 5: Estrutura do tambor de Esticamento vb 1,00 107.593,14                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        107.593,14                                         0,00% 0,00%

1.3.8 Conj. 6: Estrutura dos tambores defletores vb 1,00 107.593,14                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        107.593,14                                         0,00% 0,00%
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1.3.9 Conj. 7: Tambores: acionamento, retorno, esticamento e defletores vb 1,00 107.593,14                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        107.593,14                                         0,00% 0,00%

1.3.10 Balança de Fluxo - Estrutura Principal (Anéis) vb 1,00 355.000,00                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        355.000,00                                         0,00% 0,00%

1.4 TC-04

1.4.1 Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (50% da quantidade prevista em projeto) vb 1,00 334.338,60                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        334.338,60                                         0,00% 0,00%

1.4.2 Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (100% da quantidade prevista em projeto) vb 1,00 334.338,60                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        334.338,60                                         0,00% 0,00%

1.4.3 Conj. 1: Intermediário (Longarianas, apoios e suportes para rolos) vb 1,00 106.121,71                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        106.121,71                                         0,00% 0,00%

1.4.4 Conj. 2: Estrutura da base de Acionamento vb 1,00 106.121,71                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        106.121,71                                         0,00% 0,00%

1.4.5 Conj. 3:
Chute de descarga vb 1,00 106.121,71                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        106.121,71                                         0,00% 0,00%

1.4.6 Conj. 4: Estrutura do tambor de Retorno vb 1,00 106.121,71                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        106.121,71                                         0,00% 0,00%

1.4.7 Conj. 5: Estrutura do tambor de Esticamento vb 1,00 106.121,71                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        106.121,71                                         0,00% 0,00%

1.4.8 Conj. 6: Estrutura dos tambores defletores vb 1,00 106.121,71                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        106.121,71                                         0,00% 0,00%

1.4.9 Conj. 7: Tambores: acionamento, retorno, esticamento e defletores vb 1,00 106.121,71                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        106.121,71                                         0,00% 0,00%

1.4.10 Balança de Fluxo vb 1,00 355.000,00                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        355.000,00                                         0,00% 0,00%

1.5 TC-05

1.5.1 Conj. 1: Intermediário (Longarianas, apoios e suportes para rolos) vb 1,00 46.446,86                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        46.446,86                                           0,00% 0,00%

1.5.2 Conj. 2: Estrutura da base de Acionamento vb 1,00 46.446,86                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        46.446,86                                           0,00% 0,00%

1.5.3 Conj. 3:
Chute de descarga vb 1,00 46.446,86                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        46.446,86                                           0,00% 0,00%

1.5.4 Conj. 4: Estrutura do tambor de Retorno vb 1,00 46.446,86                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        46.446,86                                           0,00% 0,00%

1.5.5 Conj. 5: Estrutura do tambor de Esticamento vb 1,00 46.446,86                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        46.446,86                                           0,00% 0,00%

1.5.6 Conj. 6: Estrutura dos tambores defletores vb 1,00 46.446,86                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        46.446,86                                           0,00% 0,00%

1.5.7 Conj. 7: Tambores: acionamento, retorno, esticamento e defletores vb 1,00 46.446,86                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        46.446,86                                           0,00% 0,00%

1.6 TC-06

1.6.1 Conj. 1: Intermediário (Longarianas, apoios e suportes para rolos) vb 1,00 46.446,86                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        46.446,86                                           0,00% 0,00%

1.6.2 Conj. 2: Estrutura da base de Acionamento vb 1,00 46.446,86                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        46.446,86                                           0,00% 0,00%

1.6.3 Conj. 3:
Chute de descarga vb 1,00 46.446,86                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        46.446,86                                           0,00% 0,00%

1.6.4 Conj. 4: Estrutura do tambor de Retorno vb 1,00 46.446,86                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        46.446,86                                           0,00% 0,00%

1.6.5 Conj. 5: Estrutura do tambor de Esticamento vb 1,00 46.446,86                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        46.446,86                                           0,00% 0,00%

1.6.6 Conj. 6: Estrutura dos tambores defletores vb 1,00 46.446,86                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        46.446,86                                           0,00% 0,00%

1.6.7 Conj. 7: Tambores: acionamento, retorno, esticamento e defletores vb 1,00 46.446,86                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        46.446,86                                           0,00% 0,00%

1.7 TC-07

1.7.1 Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (25% da quantidade prevista em projeto) vb 1,00 624.945,28                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        624.945,28                                         0,00% 0,00%

1.7.2 Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (50% da quantidade prevista em projeto) vb 1,00 624.945,28                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        624.945,28                                         0,00% 0,00%

1.7.3 Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (75% da quantidade prevista em projeto) vb 1,00 624.945,28                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        624.945,28                                         0,00% 0,00%

1.7.4 Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (100% da quantidade prevista em projeto) vb 1,00 624.945,28                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        624.945,28                                         0,00% 0,00%

1.7.5 Conj. 1: Intermediário (Longarianas, apoios e suportes para rolos) vb 1,00 396.725,14                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        396.725,14                                         0,00% 0,00%

1.7.6 Conj. 2: Estrutura da base de Acionamento vb 1,00 396.725,14                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        396.725,14                                         0,00% 0,00%
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1.7.7 Conj. 3:
Chute de descarga vb 1,00 396.725,14                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        396.725,14                                         0,00% 0,00%

1.7.8 Conj. 4: Estrutura do tambor de Retorno vb 1,00 396.725,14                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        396.725,14                                         0,00% 0,00%

1.7.9 Conj. 5: Estrutura do tambor de Esticamento vb 1,00 396.725,14                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        396.725,14                                         0,00% 0,00%

1.7.10 Conj. 6: Estrutura dos tambores defletores vb 1,00 396.725,14                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        396.725,14                                         0,00% 0,00%

1.7.11 Conj. 7: Tambores: acionamento, retorno, esticamento e defletores vb 1,00 396.725,14                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        396.725,14                                         0,00% 0,00%

1.8 TC-08

1.8.1 Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (25% da quantidade prevista em projeto) vb 1,00 624.945,28                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        624.945,28                                         0,00% 0,00%

1.8.2 Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (50% da quantidade prevista em projeto) vb 1,00 624.945,28                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        624.945,28                                         0,00% 0,00%

1.8.3 Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (75% da quantidade prevista em projeto) vb 1,00 624.945,28                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        624.945,28                                         0,00% 0,00%

1.8.4 Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (100% da quantidade prevista em projeto) vb 1,00 624.945,28                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        624.945,28                                         0,00% 0,00%

1.8.5 Conj. 1: Intermediário (Longarianas, apoios e suportes para rolos) vb 1,00 396.725,14                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        396.725,14                                         0,00% 0,00%

1.8.6 Conj. 2: Estrutura da base de Acionamento vb 1,00 396.725,14                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        396.725,14                                         0,00% 0,00%

1.8.7 Conj. 3:
Chute de descarga vb 1,00 396.725,14                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        396.725,14                                         0,00% 0,00%

1.8.8 Conj. 4: Estrutura do tambor de Retorno vb 1,00 396.725,14                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        396.725,14                                         0,00% 0,00%

1.8.9 Conj. 5: Estrutura do tambor de Esticamento vb 1,00 396.725,14                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        396.725,14                                         0,00% 0,00%

1.8.10 Conj. 6: Estrutura dos tambores defletores vb 1,00 396.725,14                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        396.725,14                                         0,00% 0,00%

1.8.11 Conj. 7: Tambores: acionamento, retorno, esticamento e defletores vb 1,00 396.725,14                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        396.725,14                                         0,00% 0,00%

1.9 SL-01

1.9.1 Estrutura dos Trucks - (exceto rodas, mancais e rolamentos) vb 1,00 641.754,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        641.754,67                                         0,00% 0,00%

1.9.2 Estrutura dos Balancins Menores - (Mar e Terra) vb 1,00 641.754,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        641.754,67                                         0,00% 0,00%

1.9.3 Estrutura dos Balancins Maiores - (Mar e Terra) vb 1,00 641.754,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        641.754,67                                         0,00% 0,00%

1.9.4 Pórtico Inferior - Pernas Lado Mar vb 1,00 641.754,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        641.754,67                                         0,00% 0,00%

1.9.5 Pórtico Inferior - Pernas Lado Terra vb 1,00 641.754,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        641.754,67                                         0,00% 0,00%

1.9.6 Pórtico Inferior - Viga Caixão vb 1,00 641.754,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        641.754,67                                         0,00% 0,00%

1.9.7 Pórtico Superior - Estrutura Principal Lado Direito vb 1,00 641.754,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        641.754,67                                         0,00% 0,00%

1.9.8 Pórtico Superior - Estrutura Principal Lado Esquerdo vb 1,00 641.754,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        641.754,67                                         0,00% 0,00%

1.9.9 Lança do Contrapeso - Estrutura Principal vb 1,00 641.754,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        641.754,67                                         0,00% 0,00%

1.9.10 Lança do Fixa - Estrutura Principal - treliça e apoios vb 1,00 641.754,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        641.754,67                                         0,00% 0,00%

1.9.11 Lança Fixa - Intermediário (longarinas, apoios e suportes de rolos) vb 1,00 641.754,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        641.754,67                                         0,00% 0,00%

1.9.12 Lança Móvel - Estrutura Principal - Treliça vb 1,00 641.754,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        641.754,67                                         0,00% 0,00%

1.9.13 Lança Móvel -  Intermediário (longarinas, apoios e suportes de rolos) vb 1,00 641.754,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        641.754,67                                         0,00% 0,00%

1.9.14 Lança Móvel - Tubo Telescópico - Estrutura Principal do tubo vb 1,00 641.754,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        641.754,67                                         0,00% 0,00%

1.9.15 Lança Móvel -Tubo Telescópico - Estrutura Principal da Dala vb 1,00 641.754,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        641.754,67                                         0,00% 0,00%

1.10 SL-02

1.10.1 Estrutura dos Trucks - (exceto rodas, mancais e rolamentos) vb 1,00 641.754,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        641.754,67                                         0,00% 0,00%

1.10.2 Estrutura dos Balancins Menores - (Mar e Terra) vb 1,00 641.754,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        641.754,67                                         0,00% 0,00%
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1.10.3 Estrutura dos Balancins Maiores - (Mar e Terra) vb 1,00 641.754,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        641.754,67                                         0,00% 0,00%

1.10.4 Pórtico Inferior - Pernas Lado Mar vb 1,00 641.754,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        641.754,67                                         0,00% 0,00%

1.10.5 Pórtico Inferior - Pernas Lado Terra vb 1,00 641.754,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        641.754,67                                         0,00% 0,00%

1.10.6 Pórtico Inferior - Viga Caixão vb 1,00 641.754,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        641.754,67                                         0,00% 0,00%

1.10.7 Pórtico Superior - Estrutura Principal Lado Direito vb 1,00 641.754,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        641.754,67                                         0,00% 0,00%

1.10.8 Pórtico Superior - Estrutura Principal Lado Esquerdo vb 1,00 641.754,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        641.754,67                                         0,00% 0,00%

1.10.9 Lança do Contrapeso - Estrutura Principal vb 1,00 641.754,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        641.754,67                                         0,00% 0,00%

1.10.10 Lança do Fixa - Estrutura Principal - treliça e apoios vb 1,00 641.754,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        641.754,67                                         0,00% 0,00%

1.10.11 Lança Fixa - Intermediário (longarinas, apoios e suportes de rolos) vb 1,00 641.754,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        641.754,67                                         0,00% 0,00%

1.10.12 Lança Móvel - Estrutura Principal - Treliça vb 1,00 641.754,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        641.754,67                                         0,00% 0,00%

1.10.13 Lança Móvel -  Intermediário (longarinas, apoios e suportes de rolos) vb 1,00 641.754,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        641.754,67                                         0,00% 0,00%

1.10.14 Lança Móvel - Tubo Telescópico - Estrutura Principal do tubo vb 1,00 641.754,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        641.754,67                                         0,00% 0,00%

1.10.15 Lança Móvel -Tubo Telescópico - Estrutura Principal da Dala vb 1,00 641.754,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        641.754,67                                         0,00% 0,00%

2
EVENTOS DE ENTREGAS DE MATERIAIS
Critério: Contra entrega dos materiais no local de execução das obras ou onde 
indicado pelo Contratante.

2.1 TC-01 -                                

2.1.1 Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (50% da quantidade prevista em projeto) vb 1,00 333.419,55                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        333.419,55                                         0,00% 0,00%

2.1.2 Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (100% da quantidade prevista em projeto) vb 1,00 333.419,55                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        333.419,55                                         0,00% 0,00%

2.1.3 Telhas e Acessórios vb 1,00 46.928,29                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        46.928,29                                           0,00% 0,00%

2.1.4 Sistemas Elétricos - Infraestrutura vb 1,00 72.300,25                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        72.300,25                                           0,00% 0,00%

2.1.5 Sistemas Elétricos - Equipamentos para SE-01 vb 1,00 387.900,31                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        387.900,31                                         0,00% 0,00%

2.1.6 Sistemas Elétricos - Cabos vb 1,00 325.740,46                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        325.740,46                                         0,00% 0,00%

2.1.7 Sistemas de Segurança - Infraestrutura, cabos e equipamentos vb 1,00 23.832,32                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        23.832,32                                           0,00% 0,00%

2.1.8 Sistemas de Automação - Infraestrutura, cabos e equipamentos vb 1,00 124.062,70                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        124.062,70                                         0,00% 0,00%

2.1.9 Correia Transporadora vb 1,00 246.936,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        246.936,67                                         0,00% 0,00%

2.1.10 Base de Acionamento com motor, redutor e acoplamentos vb 1,00 246.936,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        246.936,67                                         0,00% 0,00%

2.1.11 Rolos de carga, impacto e retorno vb 1,00 246.936,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        246.936,67                                         0,00% 0,00%

2.1.12 Sist. deAspiração de Pó vb 1,00 15.957,50                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        15.957,50                                           0,00% 0,00%

2.1.13 Separador Magnético vb 1,00 97.500,00                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        97.500,00                                           0,00% 0,00%

2.1.14 Talha Elétrica vb 1,00 17.927,00                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        17.927,00                                           0,00% 0,00%

2.2 TC-02 -                                

2.2.1 Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (50% da quantidade prevista em projeto) vb 1,00 330.521,07                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        330.521,07                                         0,00% 0,00%

2.2.2 Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (100% da quantidade prevista em projeto) vb 1,00 330.521,07                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        330.521,07                                         0,00% 0,00%

2.2.3 Telhas e Acessórios vb 1,00 46.520,33                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        46.520,33                                           0,00% 0,00%

2.2.4 Sistemas Elétricos - Infraestrutura vb 1,00 71.671,73                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        71.671,73                                           0,00% 0,00%

2.2.5 Sistemas Elétricos - Cabos vb 1,00 322.908,74                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        322.908,74                                         0,00% 0,00%

2.2.6 Sistemas de Segurança - Infraestrutura, cabos e equipamentos vb 1,00 23.625,14                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        23.625,14                                           0,00% 0,00%
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2.2.7 Sistemas de Automação - Infraestrutura, cabos e equipamentos vb 1,00 122.984,20                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        122.984,20                                         0,00% 0,00%

2.2.8 Correia Transporadora vb 1,00 244.790,00                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        244.790,00                                         0,00% 0,00%

2.2.9 Base de Acionamento com motor, redutor e acoplamentos vb 1,00 244.790,00                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        244.790,00                                         0,00% 0,00%

2.2.10 Rolos de carga, impacto e retorno vb 1,00 244.790,00                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        244.790,00                                         0,00% 0,00%

2.2.11 Sist. deAspiração de Pó vb 1,00 15.957,50                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        15.957,50                                           0,00% 0,00%

2.2.12 Separador Magnético vb 1,00 97.500,00                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        97.500,00                                           0,00% 0,00%

2.2.13 Rede de ar comprimido - Equipamentos vb 1,00 206.154,79                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        206.154,79                                         0,00% 0,00%

2.3 TC-03 -                                

2.3.1 Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (50% da quantidade prevista em projeto) vb 1,00 211.858,98                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        211.858,98                                         0,00% 0,00%

2.3.2 Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (100% da quantidade prevista em projeto) vb 1,00 211.858,98                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        211.858,98                                         0,00% 0,00%

2.3.3 Telhas e Acessórios vb 1,00 29.818,83                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        29.818,83                                           0,00% 0,00%

2.3.4 Sistemas Elétricos - Infraestrutura vb 1,00 45.940,49                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        45.940,49                                           0,00% 0,00%

2.3.5 Sistemas Elétricos - Cabos vb 1,00 206.979,59                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        206.979,59                                         0,00% 0,00%

2.3.6 Sistemas de Segurança - Infraestrutura, cabos e equipamentos vb 1,00 15.143,36                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        15.143,36                                           0,00% 0,00%

2.3.7 Sistemas de Automação - Infraestrutura, cabos e equipamentos vb 1,00 78.831,00                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        78.831,00                                           0,00% 0,00%

2.3.8 Correia Transporadora vb 1,00 156.906,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        156.906,67                                         0,00% 0,00%

2.3.9 Base de Acionamento com motor, redutor e acoplamentos vb 1,00 156.906,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        156.906,67                                         0,00% 0,00%

2.3.10 Rolos de carga, impacto e retorno vb 1,00 156.906,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        156.906,67                                         0,00% 0,00%

2.3.11 Sist. deAspiração de Pó vb 1,00 62.036,00                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        62.036,00                                           0,00% 0,00%

2.3.12 Talha Elétrica vb 1,00 17.927,00                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        17.927,00                                           0,00% 0,00%

2.3.13 Balança de Fluxo vb 1,00 416.550,00                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        416.550,00                                         0,00% 0,00%

2.4 TC-04 -                                

2.4.1 Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (50% da quantidade prevista em projeto) vb 1,00 208.961,62                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        208.961,62                                         0,00% 0,00%

2.4.2 Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (100% da quantidade prevista em projeto) vb 1,00 208.961,62                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        208.961,62                                         0,00% 0,00%

2.4.3 Telhas e Acessórios vb 1,00 29.411,03                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        29.411,03                                           0,00% 0,00%

2.4.4 Sistemas Elétricos - Infraestrutura vb 1,00 45.312,22                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        45.312,22                                           0,00% 0,00%

2.4.5 Sistemas Elétricos - Cabos vb 1,00 204.148,97                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        204.148,97                                         0,00% 0,00%

2.4.6 Sistemas de Segurança - Infraestrutura, cabos e equipamentos vb 1,00 14.936,26                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        14.936,26                                           0,00% 0,00%

2.4.7 Sistemas de Automação - Infraestrutura, cabos e equipamentos vb 1,00 77.752,92                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        77.752,92                                           0,00% 0,00%

2.4.8 Correia Transporadora vb 1,00 154.760,83                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        154.760,83                                         0,00% 0,00%

2.4.9 Base de Acionamento com motor, redutor e acoplamentos vb 1,00 154.760,83                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        154.760,83                                         0,00% 0,00%

2.4.10 Rolos de carga, impacto e retorno vb 1,00 154.760,83                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        154.760,83                                         0,00% 0,00%

2.4.11 Sist. deAspiração de Pó vb 1,00 62.036,00                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        62.036,00                                           0,00% 0,00%

2.4.12 Balança de Fluxo vb 1,00 416.550,00                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        416.550,00                                         0,00% 0,00%

2.5 TC-05 -                                

2.5.1 Sistemas Elétricos - Infraestrutura vb 1,00 19.832,04                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        19.832,04                                           0,00% 0,00%
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2.5.2 Sistemas Elétricos - Cabos vb 1,00 89.350,97                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        89.350,97                                           0,00% 0,00%

2.5.3 Sistemas de Segurança - Infraestrutura, cabos e equipamentos vb 1,00 6.537,23                       0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        6.537,23                                             0,00% 0,00%

2.5.4 Sistemas de Automação - Infraestrutura, cabos e equipamentos vb 1,00 34.030,54                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        34.030,54                                           0,00% 0,00%

2.5.5 Correia Transporadora vb 1,00 67.735,00                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        67.735,00                                           0,00% 0,00%

2.5.6 Base de Acionamento com motor, redutor e acoplamentos vb 1,00 67.735,00                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        67.735,00                                           0,00% 0,00%

2.5.7 Rolos de carga, impacto e retorno vb 1,00 67.735,00                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        67.735,00                                           0,00% 0,00%

2.5.8 Sist. deAspiração de Pó vb 1,00 62.036,00                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        62.036,00                                           0,00% 0,00%

2.5.9 Talha Elétrica vb 1,00 17.927,00                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        17.927,00                                           0,00% 0,00%

2.6 TC-06 -                                

2.6.1 Sistemas Elétricos - Infraestrutura vb 1,00 19.832,04                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        19.832,04                                           0,00% 0,00%

2.6.2 Sistemas Elétricos - Cabos vb 1,00 89.350,97                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        89.350,97                                           0,00% 0,00%

2.6.3 Sistemas de Segurança - Infraestrutura, cabos e equipamentos vb 1,00 6.537,23                       0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        6.537,23                                             0,00% 0,00%

2.6.4 Sistemas de Automação - Infraestrutura, cabos e equipamentos vb 1,00 34.030,54                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        34.030,54                                           0,00% 0,00%

2.6.5 Correia Transporadora vb 1,00 67.735,00                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        67.735,00                                           0,00% 0,00%

2.6.6 Base de Acionamento com motor, redutor e acoplamentos vb 1,00 67.735,00                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        67.735,00                                           0,00% 0,00%

2.6.7 Rolos de carga, impacto e retorno vb 1,00 67.735,00                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        67.735,00                                           0,00% 0,00%

2.6.8 Sist. deAspiração de Pó vb 1,00 62.036,00                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        62.036,00                                           0,00% 0,00%

2.7 TC-07 -                                

2.7.1 Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (25% da quantidade prevista em projeto) vb 1,00 390.590,80                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        390.590,80                                         0,00% 0,00%

2.7.2 Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (50% da quantidade prevista em projeto) vb 1,00 390.590,80                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        390.590,80                                         0,00% 0,00%

2.7.3 Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (75% da quantidade prevista em projeto) vb 1,00 390.590,80                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        390.590,80                                         0,00% 0,00%

2.7.4 Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (100% da quantidade prevista em projeto) vb 1,00 390.590,80                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        390.590,80                                         0,00% 0,00%

2.7.5 Telhas e Acessórios vb 1,00 109.950,11                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        109.950,11                                         0,00% 0,00%

2.7.6 Sistemas Elétricos - Infraestrutura vb 1,00 169.395,07                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        169.395,07                                         0,00% 0,00%

2.7.7 Sistemas Elétricos - Equipamentos para SE-02 vb 1,00 892.747,92                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        892.747,92                                         0,00% 0,00%

2.7.8 Sistemas Elétricos - Cabos vb 1,00 763.189,97                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        763.189,97                                         0,00% 0,00%

2.7.9 Sistemas de Segurança - Infraestrutura, cabos e equipamentos vb 1,00 55.837,67                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        55.837,67                                           0,00% 0,00%

2.7.10 Sistemas de Automação - Infraestrutura, cabos e equipamentos vb 1,00 290.671,32                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        290.671,32                                         0,00% 0,00%

2.7.11 Correia Transporadora vb 1,00 578.557,50                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        578.557,50                                         0,00% 0,00%

2.7.12 Base de Acionamento com motor, redutor e acoplamentos vb 1,00 578.557,50                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        578.557,50                                         0,00% 0,00%

2.7.13 Rolos de carga, impacto e retorno vb 1,00 578.557,50                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        578.557,50                                         0,00% 0,00%

2.7.14 Sist. deAspiração de Pó vb 1,00 46.663,50                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        46.663,50                                           0,00% 0,00%

2.7.15 Talha Elétrica vb 1,00 17.927,00                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        17.927,00                                           0,00% 0,00%

2.8 TC-08 -                                

2.8.1 Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (25% da quantidade prevista em projeto) vb 1,00 390.590,80                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        390.590,80                                         0,00% 0,00%

2.8.2 Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (50% da quantidade prevista em projeto) vb 1,00 390.590,80                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        390.590,80                                         0,00% 0,00%
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2.8.3 Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (75% da quantidade prevista em projeto) vb 1,00 390.590,80                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        390.590,80                                         0,00% 0,00%

2.8.4 Estrutura Metálica:
Galerias e Apoios (100% da quantidade prevista em projeto) vb 1,00 390.590,80                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        390.590,80                                         0,00% 0,00%

2.8.5 Telhas e Acessórios vb 1,00 109.950,11                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        109.950,11                                         0,00% 0,00%

2.8.6 Sistemas Elétricos - Infraestrutura vb 1,00 169.395,07                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        169.395,07                                         0,00% 0,00%

2.8.7 Sistemas Elétricos - Cabos vb 1,00 763.189,97                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        763.189,97                                         0,00% 0,00%

2.8.8 Sistemas de Segurança - Infraestrutura, cabos e equipamentos vb 1,00 55.837,67                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        55.837,67                                           0,00% 0,00%

2.8.9 Sistemas de Automação e Comunicação - Infraestrutura, cabos e equipamentos vb 1,00 418.064,11                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        418.064,11                                         0,00% 0,00%

2.8.10 Correia Transporadora vb 1,00 578.557,50                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        578.557,50                                         0,00% 0,00%

2.8.11 Base de Acionamento com motor, redutor e acoplamentos vb 1,00 578.557,50                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        578.557,50                                         0,00% 0,00%

2.8.12 Rolos de carga, impacto e retorno vb 1,00 578.557,50                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        578.557,50                                         0,00% 0,00%

2.8.13 Sist. deAspiração de Pó vb 1,00 46.663,50                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        46.663,50                                           0,00% 0,00%

2.9 SL-01 -                                

2.9.1 Trucks Lado Mar - com rodas, mancais rolamentos e motorização) vb 1,00 376.028,13                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        376.028,13                                         0,00% 0,00%

2.9.2 Trucks Lado Terra - com rodas, mancais, rolamentos e motorização vb 1,00 376.028,13                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        376.028,13                                         0,00% 0,00%

2.9.3 Conjunto de Balancins vb 1,00 376.028,13                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        376.028,13                                         0,00% 0,00%

2.9.4 Pórtico Inferior - Pernas Lado Mar e Terra vb 1,00 376.028,13                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        376.028,13                                         0,00% 0,00%

2.9.5 Pórtico Inferior - Viga Caixão vb 1,00 376.028,13                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        376.028,13                                         0,00% 0,00%

2.9.6 Enrrolador de Cabos - carretel e motorização vb 1,00 376.028,13                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        376.028,13                                         0,00% 0,00%

2.9.7 Giro do Carregador - Mesa vb 1,00 376.028,13                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        376.028,13                                         0,00% 0,00%

2.9.8 Giro do Carregador - Rolamento e Motorização vb 1,00 376.028,13                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        376.028,13                                         0,00% 0,00%

2.9.9 Pórtico Superior - Estrutura Principal - Lado Direito vb 1,00 376.028,13                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        376.028,13                                         0,00% 0,00%

2.9.10 Pórtico Superior - Estrutura Principal - Lado Esquerdo vb 1,00 376.028,13                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        376.028,13                                         0,00% 0,00%

2.9.11 Pórtico Superior - Cabine de Comando vb 1,00 376.028,13                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        376.028,13                                         0,00% 0,00%

2.9.12 Lança do Contrapeso - Guincho de Elevação da Lança vb 1,00 376.028,13                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        376.028,13                                         0,00% 0,00%

2.9.13 Lança do Contrapeso - Compressor vb 1,00 376.028,13                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        376.028,13                                         0,00% 0,00%

2.9.14 Lanças Fixa e Móvel - Rolos de carga e retorno vb 1,00 376.028,13                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        376.028,13                                         0,00% 0,00%

2.9.15 Lanças Fixa e Móvel - Correias vb 1,00 376.028,13                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        376.028,13                                         0,00% 0,00%

2.9.16 Lanças Fixa e Móvel - Bases de acionamento completa c/ motorização vb 1,00 376.028,13                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        376.028,13                                         0,00% 0,00%

2.10 SL-02 -                                

2.10.1 Trucks Lado Mar - com rodas, mancais rolamentos e motorização) vb 1,00 376.028,13                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        376.028,13                                         0,00% 0,00%

2.10.2 Trucks Lado Terra - com rodas, mancais, rolamentos e motorização vb 1,00 376.028,13                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        376.028,13                                         0,00% 0,00%

2.10.3 Conjunto de Balancins vb 1,00 376.028,13                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        376.028,13                                         0,00% 0,00%

2.10.4 Pórtico Inferior - Pernas Lado Mar e Terra vb 1,00 376.028,13                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        376.028,13                                         0,00% 0,00%

2.10.5 Pórtico Inferior - Viga Caixão vb 1,00 376.028,13                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        376.028,13                                         0,00% 0,00%

2.10.6 Enrrolador de Cabos - carretel e motorização vb 1,00 376.028,13                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        376.028,13                                         0,00% 0,00%

2.10.7 Giro do Carregador - Mesa vb 1,00 376.028,13                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        376.028,13                                         0,00% 0,00%
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2.10.8 Giro do Carregador - Rolamento e Motorização vb 1,00 376.028,13                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        376.028,13                                         0,00% 0,00%

2.10.9 Pórtico Superior - Estrutura Principal - Lado Direito vb 1,00 376.028,13                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        376.028,13                                         0,00% 0,00%

2.10.10 Pórtico Superior - Estrutura Principal - Lado Esquerdo vb 1,00 376.028,13                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        376.028,13                                         0,00% 0,00%

2.10.11 Pórtico Superior - Cabine de Comando vb 1,00 376.028,13                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        376.028,13                                         0,00% 0,00%

2.10.12 Lança do Contrapeso - Guincho de Elevação da Lança vb 1,00 376.028,13                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        376.028,13                                         0,00% 0,00%

2.10.13 Lança do Contrapeso - Compressor vb 1,00 376.028,13                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        376.028,13                                         0,00% 0,00%

2.10.14 Lanças Fixa e Móvel - Rolos de carga e retorno vb 1,00 376.028,13                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        376.028,13                                         0,00% 0,00%

2.10.15 Lanças Fixa e Móvel - Correias vb 1,00 376.028,13                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        376.028,13                                         0,00% 0,00%

2.10.16 Lanças Fixa e Móvel - Bases de acionamento completa c/ motorização vb 1,00 376.028,13                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        376.028,13                                         0,00% 0,00%

3
EVENTOS DE MONTAGEM
Critério de Medição: Conforme avanços físicos de montagem medidos 
mensalmente.

3.1 TC-01 -                                

3.1.1 Montagem dos módulos das galerias e apoios vb 1,00 342.444,22                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        342.444,22                                         0,00% 0,00%

3.1.2 Içamento dos módulos das galerias pré-montadas vb 1,00 342.444,22                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        342.444,22                                         0,00% 0,00%

3.1.3 Implantação de Canteiro e Mobilização de Recursos vb 1,00 64.514,70                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        64.514,70                                           0,00% 0,00%

3.1.4 Montagem dos Sistemas Elétricos e de Segurança vb 1,00 162.258,86                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        162.258,86                                         0,00% 0,00%

3.1.5 Montagem da SE-01 e Sist. De Automação vb 1,00 196.908,85                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        196.908,85                                         0,00% 0,00%

3.1.6 Intermediário: apoios, longarinas, suportes e rolos vb 1,00 246.936,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        246.936,67                                         0,00% 0,00%

3.1.7 Lançamento da Correia vb 1,00 246.936,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        246.936,67                                         0,00% 0,00%

3.1.8 Acionamento: base, tamor, chute e acoplamento vb 1,00 246.936,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        246.936,67                                         0,00% 0,00%

3.1.9 Acessórios: Separador Magnéticos, Talha Elétrica e Aspiração vb 1,00 50.532,50                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        50.532,50                                           0,00% 0,00%

3.1.10 Desmontagem dos Equipamentos Existentes vb 1,00 165.785,05                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        165.785,05                                         0,00% 0,00%

3.2 TC-02

3.2.1 Montagem dos módulos das galerias e apoios vb 1,00 339.467,29                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        339.467,29                                         0,00% 0,00%

3.2.2 Içamento dos módulos das galerias pré-montadas vb 1,00 339.467,29                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        339.467,29                                         0,00% 0,00%

3.2.3 Implantação de Canteiro e Mobilização de Recursos vb 1,00 63.953,86                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        63.953,86                                           0,00% 0,00%

3.2.4 Montagem dos Sistemas Elétricos e de Segurança vb 1,00 160.848,31                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        160.848,31                                         0,00% 0,00%

3.2.5 Montagem da SE-01 e Sist. De Automação vb 1,00 47.301,62                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        47.301,62                                           0,00% 0,00%

3.2.6 Intermediário: apoios, longarinas, suportes e rolos vb 1,00 244.790,00                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        244.790,00                                         0,00% 0,00%

3.2.7 Lançamento da Correia vb 1,00 244.790,00                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        244.790,00                                         0,00% 0,00%

3.2.8 Acionamento: base, tamor, chute e acoplamento vb 1,00 244.790,00                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        244.790,00                                         0,00% 0,00%

3.2.9 Acessórios: Separador Magnéticos, Talha Elétrica e Aspiração vb 1,00 43.637,50                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        43.637,50                                           0,00% 0,00%

3.2.10 Desmontagem dos Equipamentos Existentes vb 1,00 164.343,85                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        164.343,85                                         0,00% 0,00%

3.2.11 Rede de ar comprimido vb 1,00 211.826,88                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        211.826,88                                         0,00% 0,00%

3.3 TC-03

3.3.1 Montagem dos módulos das galerias e apoios vb 1,00 217.593,37                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        217.593,37                                         0,00% 0,00%

3.3.2 Içamento dos módulos das galerias pré-montadas vb 1,00 217.593,37                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        217.593,37                                         0,00% 0,00%
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3.3.3 Montagem dos Sistemas Elétricos e de Segurança vb 1,00 144.094,77                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        144.094,77                                         0,00% 0,00%

3.3.4 Montagem da SE-01 e Sist. De Automação vb 1,00 30.319,62                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        30.319,62                                           0,00% 0,00%

3.3.5 Intermediário: apoios, longarinas, suportes e rolos vb 1,00 156.906,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        156.906,67                                         0,00% 0,00%

3.3.6 Lançamento da Correia vb 1,00 156.906,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        156.906,67                                         0,00% 0,00%

3.3.7 Acionamento: base, tamor, chute e acoplamento vb 1,00 156.906,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        156.906,67                                         0,00% 0,00%

3.3.8 Acessórios: Separador Magnéticos, Talha Elétrica e Aspiração vb 1,00 30.755,00                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        30.755,00                                           0,00% 0,00%

3.3.9 Desmontagem dos Equipamentos Existentes vb 1,00 105.341,91                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        105.341,91                                         0,00% 0,00%

3.3.10 Balança de Fluxo vb 1,00 373.550,00                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        373.550,00                                         0,00% 0,00%

3.4 TC-04

3.4.1 Montagem dos módulos das galerias e apoios vb 1,00 214.617,59                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        214.617,59                                         0,00% 0,00%

3.4.2 Içamento dos módulos das galerias pré-montadas vb 1,00 214.617,59                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        214.617,59                                         0,00% 0,00%

3.4.3 Montagem dos Sistemas Elétricos e de Segurança vb 1,00 142.124,15                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        142.124,15                                         0,00% 0,00%

3.4.4 Montagem da SE-01 e Sist. De Automação vb 1,00 29.904,97                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        29.904,97                                           0,00% 0,00%

3.4.5 Intermediário: apoios, longarinas, suportes e rolos vb 1,00 154.760,83                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        154.760,83                                         0,00% 0,00%

3.4.6 Lançamento da Correia vb 1,00 154.760,83                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        154.760,83                                         0,00% 0,00%

3.4.7 Acionamento: base, tamor, chute e acoplamento vb 1,00 154.760,83                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        154.760,83                                         0,00% 0,00%

3.4.8 Acessórios: Separador Magnéticos, Talha Elétrica e Aspiração vb 1,00 23.860,00                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        23.860,00                                           0,00% 0,00%

3.4.9 Desmontagem dos Equipamentos Existentes vb 1,00 103.901,27                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        103.901,27                                         0,00% 0,00%

3.4.10 Balança de Fluxo vb 1,00 373.550,00                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        373.550,00                                         0,00% 0,00%

3.5 TC-05

3.5.1 Montagem dos Sistemas Elétricos e de Segurança vb 1,00 62.204,24                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        62.204,24                                           0,00% 0,00%

3.5.2 Montagem da SE-01 e Sist. De Automação vb 1,00 13.088,67                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        13.088,67                                           0,00% 0,00%

3.5.3 Intermediário: apoios, longarinas, suportes e rolos vb 1,00 67.735,00                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        67.735,00                                           0,00% 0,00%

3.5.4 Lançamento da Correia vb 1,00 67.735,00                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        67.735,00                                           0,00% 0,00%

3.5.5 Acionamento: base, tamor, chute e acoplamento vb 1,00 67.735,00                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        67.735,00                                           0,00% 0,00%

3.5.6 Acessórios: Separador Magnéticos, Talha Elétrica e Aspiração vb 1,00 30.755,00                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        30.755,00                                           0,00% 0,00%

3.5.7 Desmontagem dos Equipamentos Existentes vb 1,00 45.475,02                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        45.475,02                                           0,00% 0,00%

3.6 TC-06

3.6.1 Montagem dos Sistemas Elétricos e de Segurança vb 1,00 62.204,24                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        62.204,24                                           0,00% 0,00%

3.6.2 Montagem da SE-01 e Sist. De Automação vb 1,00 13.088,67                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        13.088,67                                           0,00% 0,00%

3.6.3 Intermediário: apoios, longarinas, suportes e rolos vb 1,00 67.735,00                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        67.735,00                                           0,00% 0,00%

3.6.4 Lançamento da Correia vb 1,00 67.735,00                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        67.735,00                                           0,00% 0,00%

3.6.5 Acionamento: base, tamor, chute e acoplamento vb 1,00 67.735,00                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        67.735,00                                           0,00% 0,00%

3.6.6 Acessórios: Separador Magnéticos, Talha Elétrica e Aspiração vb 1,00 23.860,00                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        23.860,00                                           0,00% 0,00%

3.6.7 Desmontagem dos Equipamentos Existentes vb 1,00 45.475,02                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        45.475,02                                           0,00% 0,00%

3.7 TC-07
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3.7.1 Montagem dos módulos das galerias e apoios (50% das galerias e apoios) vb 1,00 401.162,92                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        401.162,92                                         0,00% 0,00%

3.7.2 Montagem dos módulos das galerias e apoios (100% das galerias e apoios) vb 1,00 401.162,92                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        401.162,92                                         0,00% 0,00%

3.7.3 Içamento dos módulos das galerias pré-montadas (50% das galerias e apoios) vb 1,00 401.162,92                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        401.162,92                                         0,00% 0,00%

3.7.4 Içamento dos módulos das galerias pré-montadas (100% do peso de projeto) vb 1,00 401.162,92                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        401.162,92                                         0,00% 0,00%

3.7.5 Implantação de Canteiro e Mobilização de Recursos vb 1,00 151.153,99                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        151.153,99                                         0,00% 0,00%

3.7.6 Montagem dos Sistemas Elétricos e de Segurança vb 1,00 380.162,58                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        380.162,58                                         0,00% 0,00%

3.7.7 Montagem da SE-02 e Sist. De Automação vb 1,00 455.161,24                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        455.161,24                                         0,00% 0,00%

3.7.8 Intermediário: apoios, longarinas, suportes e rolos vb 1,00 578.557,50                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        578.557,50                                         0,00% 0,00%

3.7.9 Lançamento da Correia vb 1,00 578.557,50                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        578.557,50                                         0,00% 0,00%

3.7.10 Acionamento: base, tamor, chute e acoplamento vb 1,00 578.557,50                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        578.557,50                                         0,00% 0,00%

3.7.11 Acessórios: Separador Magnéticos, Talha Elétrica e Aspiração vb 1,00 24.842,50                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        24.842,50                                           0,00% 0,00%

3.7.12 Desmontagem dos Equipamentos Existentes vb 1,00 388.424,23                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        388.424,23                                         0,00% 0,00%

3.8 TC-08

3.8.1 Montagem dos módulos das galerias e apoios (50% das galerias e apoios) vb 1,00 401.162,92                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        401.162,92                                         0,00% 0,00%

3.8.2 Montagem dos módulos das galerias e apoios (100% das galerias e apoios) vb 1,00 401.162,92                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        401.162,92                                         0,00% 0,00%

3.8.3 Içamento dos módulos das galerias pré-montadas (50% das galerias e apoios) vb 1,00 401.162,92                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        401.162,92                                         0,00% 0,00%

3.8.4 Içamento dos módulos das galerias pré-montadas (100% do peso de projeto) vb 1,00 401.162,92                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        401.162,92                                         0,00% 0,00%

3.8.5 Montagem dos Sistemas Elétricos e de Segurança vb 1,00 531.316,57                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        531.316,57                                         0,00% 0,00%

3.8.6 Montagem da SE-01 e Sist. De Automação e Comunicação vb 1,00 160.793,89                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        160.793,89                                         0,00% 0,00%

3.8.7 Intermediário: apoios, longarinas, suportes e rolos vb 1,00 578.557,50                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        578.557,50                                         0,00% 0,00%

3.8.8 Lançamento da Correia vb 1,00 578.557,50                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        578.557,50                                         0,00% 0,00%

3.8.9 Acionamento: base, tamor, chute e acoplamento vb 1,00 578.557,50                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        578.557,50                                         0,00% 0,00%

3.8.10 Acessórios: Separador Magnéticos, Talha Elétrica e Aspiração vb 1,00 17.947,50                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        17.947,50                                           0,00% 0,00%

3.8.11 Desmontagem dos Equipamentos Existentes vb 1,00 388.424,23                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        388.424,23                                         0,00% 0,00%

3.9 SL-01

3.9.1 Montagem mecânica do Sistema de Translação - Trucks vb 1,00 349.055,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        349.055,26                                         0,00% 0,00%

3.9.2 Montagem mecânica do Sistema de Translação - Balancins vb 1,00 316.655,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        316.655,26                                         0,00% 0,00%

3.9.3 Montagem mecânica do Portico Inferior - Pernas Lados Mar/Terra vb 1,00 316.655,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        316.655,26                                         0,00% 0,00%

3.9.4 Montagem mecânica do Portico Inferior - Viga Caixão vb 1,00 316.655,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        316.655,26                                         0,00% 0,00%

3.9.5 Montagem mecânica do Giro do SL: mesa, rolamento e motorização vb 1,00 316.655,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        316.655,26                                         0,00% 0,00%

3.9.6 Montagem Mecânica do Pórtico Superior: estrutura principal lados direito e esquerdo vb 1,00 316.655,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        316.655,26                                         0,00% 0,00%

3.9.7 Montagem mecânica do Pórtico Superior: cabine de comando completa (c/ comandos, assento e 
ar cond.) vb 1,00 316.655,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        316.655,26                                         0,00% 0,00%

3.9.8 Montagem Estrutural da Lança do Contrapeso: estrutura principal da lança vb 1,00 316.655,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        316.655,26                                         0,00% 0,00%

3.9.9 Montagem estrutural do Lança Fixa vb 1,00 316.655,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        316.655,26                                         0,00% 0,00%

3.9.10 Montagem mecânica da Lança Fixa - CT-01: Intermediário (longarianas, apoios, suportes e 
rolos) vb 1,00 316.655,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        316.655,26                                         0,00% 0,00%

3.9.11 Montagem mecânica da Lança Fixa - CT-01: Acionamento (base com motorização) vb 1,00 316.655,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        316.655,26                                         0,00% 0,00%
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3.9.12 Montagem mecânica da Lança Fixa - CT-01: Passagem e emenda da correia vb 1,00 316.655,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        316.655,26                                         0,00% 0,00%

3.9.13 Montagem estrutural do Lança Móvel vb 1,00 316.655,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        316.655,26                                         0,00% 0,00%

3.9.14 Montagem mecânica da Lança Móvel - CT-02: Intermediário (longarianas, apoios, suportes e 
rolos) vb 1,00 316.655,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        316.655,26                                         0,00% 0,00%

3.9.15 Montagem mecânica da Lança Móvel - CT-02: Acionamento (base com motorização) vb 1,00 316.655,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        316.655,26                                         0,00% 0,00%

3.9.16 Montagem mecânica da Lança Móvel - CT-02: Passagem e emenda da correia vb 1,00 316.655,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        316.655,26                                         0,00% 0,00%

3.9.17 Montagem Elétrica - Infraestrutura (leito seco) vb 1,00 316.655,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        316.655,26                                         0,00% 0,00%

3.9.18 Montagem Elétrica - Passagem do Cabeamento de força vb 1,00 316.655,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        316.655,26                                         0,00% 0,00%

3.9.19 Montagem Elétrica - Passagem do Cabeamento de controle vb 1,00 316.655,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        316.655,26                                         0,00% 0,00%

3.9.20 Desmontagem do Carregador Existente vb 1,00 1.346.414,70                0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        1.346.414,70                                      0,00% 0,00%

3.10 SL-02

3.10.1 Montagem mecânica do Sistema de Translação - Trucks vb 1,00 349.055,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        349.055,26                                         0,00% 0,00%

3.10.2 Montagem mecânica do Sistema de Translação - Balancins vb 1,00 316.655,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        316.655,26                                         0,00% 0,00%

3.10.3 Montagem mecânica do Portico Inferior - Pernas Lados Mar/Terra vb 1,00 316.655,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        316.655,26                                         0,00% 0,00%

3.10.4 Montagem mecânica do Portico Inferior - Viga Caixão vb 1,00 316.655,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        316.655,26                                         0,00% 0,00%

3.10.5 Montagem mecânica do Giro do SL: mesa, rolamento e motorização vb 1,00 316.655,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        316.655,26                                         0,00% 0,00%

3.10.6 Montagem Mecânica do Pórtico Superior: estrutura principal lados direito e esquerdo vb 1,00 316.655,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        316.655,26                                         0,00% 0,00%

3.10.7 Montagem mecânica do Pórtico Superior: cabine de comando completa (c/ comandos, assento e 
ar cond.) vb 1,00 316.655,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        316.655,26                                         0,00% 0,00%

3.10.8 Montagem Estrutural da Lança do Contrapeso: estrutura principal da lança vb 1,00 316.655,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        316.655,26                                         0,00% 0,00%

3.10.9 Montagem estrutural do Lança Fixa vb 1,00 316.655,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        316.655,26                                         0,00% 0,00%

3.10.10 Montagem mecânica da Lança Fixa - CT-01: Intermediário (longarianas, apoios, suportes e 
rolos) vb 1,00 316.655,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        316.655,26                                         0,00% 0,00%

3.10.11 Montagem mecânica da Lança Fixa - CT-01: Acionamento (base com motorização) vb 1,00 316.655,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        316.655,26                                         0,00% 0,00%

3.10.12 Montagem mecânica da Lança Fixa - CT-01: Passagem e emenda da correia vb 1,00 316.655,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        316.655,26                                         0,00% 0,00%

3.10.13 Montagem estrutural do Lança Móvel vb 1,00 316.655,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        316.655,26                                         0,00% 0,00%

3.10.14 Montagem mecânica da Lança Móvel - CT-02: Intermediário (longarianas, apoios, suportes e 
rolos) vb 1,00 316.655,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        316.655,26                                         0,00% 0,00%

3.10.15 Montagem mecânica da Lança Móvel - CT-02: Acionamento (base com motorização) vb 1,00 316.655,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        316.655,26                                         0,00% 0,00%

3.10.16 Montagem mecânica da Lança Móvel - CT-02: Passagem e emenda da correia vb 1,00 316.655,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        316.655,26                                         0,00% 0,00%

3.10.17 Montagem Elétrica - Infraestrutura (leito seco) vb 1,00 316.655,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        316.655,26                                         0,00% 0,00%

3.10.18 Montagem Elétrica - Passagem do Cabeamento de força vb 1,00 316.655,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        316.655,26                                         0,00% 0,00%

3.10.19 Montagem Elétrica - Passagem do Cabeamento de controle vb 1,00 316.655,26                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        316.655,26                                         0,00% 0,00%

3.10.20 Desmontagem do SL- Existente 02 vb 1,00 1.346.414,70                0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        1.346.414,70                                      0,00% 0,00%

4 EVENTOS DE TESTES
Critério de Medição: Ao Término.

4.1 TC-01 -                                          -                                          

4.1.1 Completação Eletromecânica - Finalização da Montagem vb 1,00 123.240,48                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        123.240,48                                         0,00% 0,00%

4.1.2 Teste a Vazio vb 1,00 123.240,48                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        123.240,48                                         0,00% 0,00%

4.1.3 Documentação vb 1,00 123.240,48                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        123.240,48                                         0,00% 0,00%

4.1.4 Treinamento vb 1,00 123.240,48                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        123.240,48                                         0,00% 0,00%
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4.1.5 Teste com Carga vb 1,00 123.240,48                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        123.240,48                                         0,00% 0,00%

4.1.6 Apoio à Partida vb 1,00 123.240,48                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        123.240,48                                         0,00% 0,00%

4.2 TC-02 -                                          -                                          

4.2.1 Completação Eletromecânica - Finalização da Montagem vb 1,00 119.619,45                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        119.619,45                                         0,00% 0,00%

4.2.2 Teste a Vazio vb 1,00 119.619,45                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        119.619,45                                         0,00% 0,00%

4.2.3 Documentação vb 1,00 119.619,45                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        119.619,45                                         0,00% 0,00%

4.2.4 Treinamento vb 1,00 119.619,45                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        119.619,45                                         0,00% 0,00%

4.2.5 Teste com Carga vb 1,00 119.619,45                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        119.619,45                                         0,00% 0,00%

4.2.6 Apoio à Partida vb 1,00 119.619,45                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        119.619,45                                         0,00% 0,00%

4.3 TC-03 -                                          -                                          

4.3.1 Completação Eletromecânica - Finalização da Montagem vb 1,00 93.515,04                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        93.515,04                                           0,00% 0,00%

4.3.2 Teste a Vazio vb 1,00 93.515,04                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        93.515,04                                           0,00% 0,00%

4.3.3 Documentação vb 1,00 93.515,04                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        93.515,04                                           0,00% 0,00%

4.3.4 Treinamento vb 1,00 93.515,04                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        93.515,04                                           0,00% 0,00%

4.3.5 Teste com Carga vb 1,00 93.515,04                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        93.515,04                                           0,00% 0,00%

4.3.6 Apoio à Partida vb 1,00 93.515,04                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        93.515,04                                           0,00% 0,00%

4.4 TC-04 -                                          -                                          

4.4.1 Completação Eletromecânica - Finalização da Montagem vb 1,00 92.100,14                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        92.100,14                                           0,00% 0,00%

4.4.2 Teste a Vazio vb 1,00 92.100,14                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        92.100,14                                           0,00% 0,00%

4.4.3 Documentação vb 1,00 92.100,14                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        92.100,14                                           0,00% 0,00%

4.4.4 Treinamento vb 1,00 92.100,14                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        92.100,14                                           0,00% 0,00%

4.4.5 Teste com Carga vb 1,00 92.100,14                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        92.100,14                                           0,00% 0,00%

4.4.6 Apoio à Partida vb 1,00 92.100,14                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        92.100,14                                           0,00% 0,00%

4.5 TC-05 -                                          -                                          

4.5.1 Completação Eletromecânica - Finalização da Montagem vb 1,00 19.678,64                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        19.678,64                                           0,00% 0,00%

4.5.2 Teste a Vazio vb 1,00 19.678,64                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        19.678,64                                           0,00% 0,00%

4.5.3 Documentação vb 1,00 19.678,64                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        19.678,64                                           0,00% 0,00%

4.5.4 Treinamento vb 1,00 19.678,64                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        19.678,64                                           0,00% 0,00%

4.5.5 Teste com Carga vb 1,00 19.678,64                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        19.678,64                                           0,00% 0,00%

4.5.6 Apoio à Partida vb 1,00 19.678,64                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        19.678,64                                           0,00% 0,00%

4.6 TC-06 -                                          -                                          

4.6.1 Completação Eletromecânica - Finalização da Montagem vb 1,00 19.218,97                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        19.218,97                                           0,00% 0,00%

4.6.2 Teste a Vazio vb 1,00 19.218,97                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        19.218,97                                           0,00% 0,00%

4.6.3 Documentação vb 1,00 19.218,97                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        19.218,97                                           0,00% 0,00%

4.6.4 Treinamento vb 1,00 19.218,97                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        19.218,97                                           0,00% 0,00%

4.6.5 Teste com Carga vb 1,00 19.218,97                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        19.218,97                                           0,00% 0,00%
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4.6.6 Apoio à Partida vb 1,00 19.218,97                     0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        19.218,97                                           0,00% 0,00%

4.7 TC-07 -                                          -                                          

4.7.1 Completação Eletromecânica - Finalização da Montagem vb 1,00 282.095,83                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        282.095,83                                         0,00% 0,00%

4.7.2 Teste a Vazio vb 1,00 282.095,83                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        282.095,83                                         0,00% 0,00%

4.7.3 Documentação vb 1,00 282.095,83                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        282.095,83                                         0,00% 0,00%

4.7.4 Treinamento vb 1,00 282.095,83                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        282.095,83                                         0,00% 0,00%

4.7.5 Teste com Carga vb 1,00 282.095,83                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        282.095,83                                         0,00% 0,00%

4.7.6 Apoio à Partida vb 1,00 282.095,83                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        282.095,83                                         0,00% 0,00%

4.8 TC-08 -                                          -                                          

4.8.1 Completação Eletromecânica - Finalização da Montagem vb 1,00 262.011,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        262.011,67                                         0,00% 0,00%

4.8.2 Teste a Vazio vb 1,00 262.011,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        262.011,67                                         0,00% 0,00%

4.8.3 Documentação vb 1,00 262.011,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        262.011,67                                         0,00% 0,00%

4.8.4 Treinamento vb 1,00 262.011,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        262.011,67                                         0,00% 0,00%

4.8.5 Teste com Carga vb 1,00 262.011,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        262.011,67                                         0,00% 0,00%

4.8.6 Apoio à Partida vb 1,00 262.011,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        262.011,67                                         0,00% 0,00%

4.9 SL-01 -                                          -                                          

4.9.1 Completação Eletromecânica - Finalização da Montagem vb 1,00 404.696,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        404.696,67                                         0,00% 0,00%

4.9.2 Teste a Vazio vb 1,00 401.096,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        401.096,67                                         0,00% 0,00%

4.9.3 Documentação vb 1,00 401.096,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        401.096,67                                         0,00% 0,00%

4.9.4 Treinamento vb 1,00 401.096,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        401.096,67                                         0,00% 0,00%

4.9.5 Teste com Carga vb 1,00 401.096,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        401.096,67                                         0,00% 0,00%

4.9.6 Apoio à Partida vb 1,00 401.096,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        401.096,67                                         0,00% 0,00%

4.10 TC-01 -                                          -                                          

4.10.1 Completação Eletromecânica - Finalização da Montagem vb 1,00 404.696,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        404.696,67                                         0,00% 0,00%

4.10.2 Teste a Vazio vb 1,00 401.096,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        401.096,67                                         0,00% 0,00%

4.10.3 Documentação vb 1,00 401.096,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        401.096,67                                         0,00% 0,00%

4.10.4 Treinamento vb 1,00 401.096,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        401.096,67                                         0,00% 0,00%

4.10.5 Teste com Carga vb 1,00 401.096,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        401.096,67                                         0,00% 0,00%

4.10.6 Apoio à Partida vb 1,00 401.096,67                   0,00 0,00 0,00 0,00 -                                        401.096,67                                         0,00% 0,00%

113.092.000,67 -R$                      -R$                    113.092.000,67R$         0,00% 0,00%

IMPORTANTE: O BDI ESTÁ INCLUSO EM TODOS OS VALORES DA PLANILHA DE PREÇO

 TOTAL GERAL COM BDI E ENCARGOS
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Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 (financeiro)

jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20

1 ATIVIDADES PRELIMINARES 2.196.343,07R$       1.912.803,69R$       554.077,55R$           554.077,55R$           554.077,55R$             554.077,55R$             554.077,55R$                554.077,55R$                554.077,55R$                554.077,55R$             554.077,55R$              554.077,55R$              554.077,55R$               554.077,55R$               554.077,55R$                 554.077,55R$                554.077,55R$                 554.077,55R$                 554.077,55R$                   554.077,55R$              1.550.379,29R$              15.632.922,04R$          

2 AMPLIAÇÃO B201 2.309.087,76R$       2.309.087,76R$        2.309.087,76R$          2.309.087,76R$          2.309.087,76R$             2.309.087,76R$             2.309.087,76R$            2.309.087,76R$          18.472.702,05R$          

3 REFORÇO B201 2.308.503,53R$             2.308.503,53R$            2.308.503,53R$          2.308.503,53R$           1.154.251,77R$           577.125,88R$               577.125,88R$               11.542.517,65R$          

4 ESPAÇADORES (FLUTUADORES) PARA DEFENSAS 415.775,55R$                 415.775,55R$                 831.551,10R$               

5 DOLFINS DE AMARRAÇÃO 1.021.497,17R$            1.021.497,17R$            2.042.994,33R$            

6 PASSARELAS METÁLICAS 127.943,70R$               127.943,70R$               

7 BLOCOS DE FUNDAÇÃO DAS TORRES E DA ESTRUTURA DE 
SUPORTE PARA CORREIAS TRANSPORTADORAS  - MAR

1.178.648,31R$       1.178.648,31R$       1.178.648,31R$        1.178.648,31R$          1.178.648,31R$          5.893.241,54R$            

8 BLOCOS DE FUNDAÇÃO DAS TORRES E DA ESTRUTURA DE 
SUPORTE PARA CORREIAS TRANSPORTADORAS - TERRA

648.553,30R$           648.553,30R$             648.553,30R$             648.553,30R$                648.553,30R$                3.242.766,49R$            

9 GALERIAS PARA TC-01 / TC-02 / TC-03 / TC-04 / TC-07 / TC-08 -R$                         -R$                         -R$                         -R$                          4.624.391,07R$          4.032.266,34R$          1.887.410,47R$             4.278.574,32R$             2.283.458,12R$            2.469.073,61R$          -R$                             -R$                             -R$                              -R$                              -R$                                -R$                               -R$                                -R$                                362.503,22R$                   1.450.012,88R$           362.503,22R$                 21.750.193,25R$          

10 TORRE DE TRANSFERÊNCIA TT01 162.867,56R$                162.867,56R$                162.867,56R$                162.867,56R$             651.470,26R$               

11 TORRE DE TRANSFERÊNCIA TT02 327.784,38R$             327.784,38R$                327.784,38R$                327.784,38R$                327.784,38R$             327.784,38R$              327.784,38R$              2.294.490,66R$            

12 TORRE DE TRANSFERÊNCIA TT03 327.596,75R$             327.596,75R$             327.596,75R$                327.596,75R$                327.596,75R$                327.596,75R$             1.965.580,52R$            

13 TORRE DE TRANSFERÊNCIA TT04 109.093,01R$             109.093,01R$             109.093,01R$                109.093,01R$                436.372,04R$               

14 PÓRTICO 12 47.198,12R$                47.198,12R$                47.198,12R$                   141.594,35R$               

15 PÓRTICO 13 31.538,68R$              31.538,68R$                31.538,68R$                31.538,68R$                   126.154,72R$               

16 PÓRTICO 14 28.519,84R$              28.519,84R$                28.519,84R$                28.519,84R$                   114.079,34R$               

17 PÓRTICO 15 35.244,60R$              35.244,60R$                35.244,60R$                105.733,81R$               

18 SERVIÇOS INICIAIS PARA SISTEMA ELÉTRICO -R$                         -R$                         -R$                         -R$                          -R$                            -R$                            279.622,55R$                -R$                               -R$                              -R$                            -R$                             -R$                             -R$                              186.546,89R$               81.426,28R$                   -R$                               -R$                                -R$                                -R$                                 -R$                             -R$                                547.595,72R$               

19 INSTALAÇÕES DO SISTEMA ELÉTRICAS -R$                         -R$                         -R$                         -R$                          -R$                            -R$                            -R$                               -R$                               -R$                              -R$                            143.971,99R$              2.328.321,13R$           1.463.478,99R$            1.240.048,32R$            1.209.333,61R$              -R$                               -R$                                -R$                                118.243,59R$                   472.974,37R$              118.243,59R$                 7.094.615,60R$            

20 INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO -R$                         -R$                         -R$                         -R$                          -R$                            -R$                            -R$                               -R$                               -R$                              -R$                            -R$                             -R$                             -R$                              -R$                              176.390,03R$                 -R$                               -R$                                -R$                                3.266,48R$                       13.065,93R$                 3.266,48R$                      195.988,92R$               

21 INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELÉTRICO -R$                         -R$                         -R$                         -R$                          -R$                            -R$                            -R$                               -R$                               -R$                              -R$                            -R$                             65.710,33R$                 55.837,67R$                  61.055,15R$                  97.486,36R$                   -R$                               -R$                                -R$                                12.661,07R$                     50.644,30R$                 12.661,07R$                    356.055,96R$               

22 INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO -R$                         -R$                         -R$                         -R$                          -R$                            -R$                            -R$                               -R$                               -R$                              -R$                            -R$                             218.002,24R$              560.561,21R$               60.207,87R$                  619.276,48R$                 -R$                               -R$                                -R$                                27.000,89R$                     108.003,54R$              27.000,89R$                    1.620.053,12R$            

23 EQUIPAMENTOS MECÂNICOS -R$                         -R$                         -R$                         -R$                          1.925.264,00R$          1.467.085,52R$          5.705.362,76R$             2.845.894,00R$             7.041.310,29R$            8.728.811,14R$          8.295.427,73R$           6.995.021,02R$           6.556.939,50R$            6.411.187,34R$            3.028.878,03R$              4.950.514,87R$             4.611.292,27R$              2.316.655,26R$              1.200.193,76R$               3.528.837,33R$           1.281.035,17R$              76.889.710,00R$          

24 ARQUITETURA -R$                              

25 REDE DE AR COMPRIMIDO -R$                         -R$                         -R$                         -R$                          -R$                            -R$                            -R$                               -R$                               -R$                              -R$                            -R$                             -R$                             -R$                              206.154,79R$               -R$                                -R$                               211.826,88R$                 -R$                                7.740,40R$                       30.961,60R$                 7.740,40R$                      464.424,07R$               

26 VENTILAÇÃO DAS SUBESTAÇÃO 01 E 02 -R$                         -R$                         -R$                         -R$                          -R$                            -R$                            -R$                               -R$                               -R$                              -R$                            -R$                             55.023,02R$                 11.004,60R$                  -R$                              -R$                                -R$                               -R$                                -R$                                1.222,73R$                       4.890,94R$                   1.222,73R$                      73.364,03R$                  

27 DESMONTAGEM DE CORREIAS, BALANÇAS, TORRES DE 
TRANSFERENCIAS, SHIPLOADERS E COMPLEMENTOS

-R$                         -R$                         -R$                         -R$                          -R$                            -R$                            -R$                               -R$                               -R$                              -R$                            -R$                             -R$                             -R$                              -R$                              -R$                                -R$                               -R$                                1.130.322,13R$              1.276.848,47R$               1.692.829,41R$           -R$                                4.100.000,00R$            

28 Gerenciamento de Obra  - Sistema Elétrico 174.659,43R$               174.659,43R$               174.659,43R$                 174.659,43R$                174.659,43R$                 873.297,14R$               

2.196.343,07R$       3.091.452,00R$       4.041.813,62R$       4.785.670,03R$        11.819.212,99R$        11.096.694,16R$        12.418.712,72R$           13.872.032,16R$           15.314.685,94R$          17.187.802,29R$        11.629.765,18R$         11.698.191,44R$         10.975.182,00R$          10.620.504,10R$          5.941.527,77R$              5.679.251,85R$             5.967.631,68R$              4.416.830,49R$              3.563.758,17R$               7.906.297,86R$           3.364.052,85R$              177.587.412,40R$       

2.196.343,07R$       5.287.795,08R$       9.329.608,70R$       14.115.278,73R$      25.934.491,72R$        37.031.185,87R$        49.449.898,59R$           63.321.930,76R$           78.636.616,70R$          95.824.418,99R$        107.454.184,18R$      119.152.375,62R$      130.127.557,62R$       140.748.061,72R$       146.689.589,50R$         152.368.841,35R$        158.336.473,03R$         162.753.303,52R$         166.317.061,70R$           174.223.359,56R$      177.587.412,40R$         177.587.412,40R$       

Mês jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20

EDITAL (R$ - MENSAL) 4.689.912,54R$           4.689.912,56R$           5.459.413,73R$           5.848.773,91R$            14.492.939,24R$            12.922.437,08R$            12.986.805,03R$               13.180.224,79R$               13.430.345,44R$              11.179.430,73R$            10.790.070,52R$             10.382.810,95R$             10.254.867,22R$              10.532.050,92R$              7.036.172,01R$                  7.036.172,00R$                 6.758.988,29R$                  5.989.487,10R$                  5.120.991,48R$                   4.805.606,87R$               -R$                                  

EDITAL (R$ - ACUMULADO) 4.689.912,54R$           9.379.825,10R$           14.839.238,83R$         20.688.012,74R$          35.180.951,98R$            48.103.389,06R$            61.090.194,09R$               74.270.418,88R$               87.700.764,32R$              98.880.195,05R$            109.670.265,57R$           120.053.076,52R$           130.307.943,74R$            140.839.994,66R$            147.876.166,67R$              154.912.338,67R$             161.671.326,96R$              167.660.814,06R$              172.781.805,54R$               177.587.412,41R$           177.587.412,41R$              

PLANEJAMENTO EXECUTIVO (R$ - MENSAL) 2.196.343,07R$           3.091.452,00R$           4.041.813,62R$           4.785.670,03R$            11.819.212,99R$            11.096.694,16R$            12.418.712,72R$               13.872.032,16R$               15.314.685,94R$              17.187.802,29R$            11.629.765,18R$             11.698.191,44R$             10.975.182,00R$              10.620.504,10R$              5.941.527,77R$                  5.679.251,85R$                 5.967.631,68R$                  4.416.830,49R$                  3.563.758,17R$                   7.906.297,86R$               3.364.052,85R$                  

PLANEJAMENTO EXECUTIVO (R$ - ACUMULADO) 2.196.343,07R$           5.287.795,08R$           9.329.608,70R$           14.115.278,73R$          25.934.491,72R$            37.031.185,87R$            49.449.898,59R$               63.321.930,76R$               78.636.616,70R$              95.824.418,99R$            107.454.184,18R$           119.152.375,62R$           130.127.557,62R$            140.748.061,72R$            146.689.589,50R$              152.368.841,35R$             158.336.473,03R$              162.753.303,52R$              166.317.061,70R$               174.223.359,56R$           177.587.412,41R$              

Diferença 2.493.569,47R$           4.092.030,02R$           5.509.630,13R$           6.572.734,01R$            9.246.460,26R$              11.072.203,19R$            11.640.295,50R$               10.948.488,12R$               9.064.147,62R$                3.055.776,06R$              2.216.081,39R$               900.700,90R$                  180.386,12R$                   91.932,94R$                     1.186.577,18R$                  2.543.497,33R$                 3.334.853,94R$                  4.907.510,54R$                  6.464.743,85R$                   3.364.052,86R$               0,00-R$                                

TUCUMANN@TUCUMANN.COM.BR

VALORES PARCIAIS

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO

JOÃO ACHILLES GRENIER GLÜCK
REPRESENTANTE LEGAL

ENGº CIVIL CREA 3.454/D - RG: 453.225-5

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA GERAL

ESTADO DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

DEMANT

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
MODERNIZAÇÃO DOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO 201 E 202 E AMPLIAÇÃO DO BERÇO 201 DO PORTO DE PARANAGUÁ - PR

 R$ -

 R$ 2.000.000,00

 R$ 4.000.000,00

 R$ 6.000.000,00

 R$ 8.000.000,00

 R$ 10.000.000,00

 R$ 12.000.000,00

 R$ 14.000.000,00

 R$ 16.000.000,00

 R$ 18.000.000,00

 R$ 20.000.000,00

 R$ -

 R$ 20.000.000,00

 R$ 40.000.000,00

 R$ 60.000.000,00

 R$ 80.000.000,00

 R$ 100.000.000,00

 R$ 120.000.000,00

 R$ 140.000.000,00

 R$ 160.000.000,00

 R$ 180.000.000,00

 R$ 200.000.000,00

jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20

Realização Financeira - Edital x  Planejamento Executivo 

EDITAL (R$ - MENSAL) PLANEJAMENTO EXECUTIVO (R$ - MENSAL) #REF! EDITAL (R$ - ACUMULADO) PLANEJAMENTO EXECUTIVO (R$ - ACUMULADO) #REF!
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 
 Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 

 
Diretoria de Engenharia e Manutenção - DEMANT 

 
 

 
 

Combater a Dengue é Dever de Todos! 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 

 
1 

 
 
 
 

Comunicação Interna: 138/2018 
 
Protocolo nº 15.247.222-6 
 
Data:   20/07/2018 
 
De:    DEMANT – Eng. Guilherme C. de Toledo  
 
Para:  PRESIDÊNCIA 
  
Assunto: Contrato nº 024/2018 – Consórcio B201 – Dicionário Técnico de Obra/EAP 

 

Senhor Diretor Presidente, 

 

 Encaminho o protocolo nº 15.247.222-6, tendo como o objeto “Contratação de empresa 

especializada para a execução das obras e instalações de modernização dos berços de atracação 201 e 

202 e ampliação do berço 201”, Ordem de Serviço nº 043/2018, conforme páginas 132 a 228 deste 

protocolado e entendimento da Comissão de Fiscalização, estando apto o Dicionário de Obra/EAP para 

continuidade na execução do objeto contratual, para ciência desta Presidência e demais 

encaminhamentos. 

 

  

Atenciosamente, 

 

 

 

Eng. Guilherme Costa de Toledo 

Diretor de Engenharia e Manutenção – DEMANT 
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Combater a Dengue é Dever de Todos! 
 

 

ESTADO DO PARANÁ 
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 
Presidência  

                                                                         INFORMAÇÃO  
PROTOCOLO nº 15.247.222-6 e anexos 

INTERESSADO: Consórcio Berço 201 

ASSUNTO: Apresentação de documentação solicitada, conforme ata da reunião realizada no 

dia 07/06/2018. 

 

À DEMANT 

At. Comissão de Fiscalização – Ordem de Serviço n 134-18-APPA/EP. 

 
Senhores Fiscais, 

 
Considerando que o processo licitatório referente a Concorrência nº 122/2016-APPA/EP foi 

devidamente concluído e o certame homologado, conforme Aviso de Homologação Publicado 

no Diário Ofício DIOE Edição nº 10126, de 08/02/2018; 

 
Considerando que o licenciamento ambiental para execução da obra foi concluído através da 

Licença Ambiental IBAMA nº 1076/2015, datada de 19/08/2015, estando opto o início das 

obras; 

 
Considerando relevância, magnitude e importância da execução das obras e serviços de 

modernização, repotenciamento e ampliação dos berços 201 e 202 para os Portos do Paraná; 

 
Considerando que o Cronograma Físico-Financeiro e o Dicionário de Obra foi apresentado pela 

Contratada, conforme processo protocolado sob nº 15.247.222-6, estando os elementos técnicos 

devidamente coerentes com as condições estabelecidas pelo Edital de Licitação da 

Concorrência Pública nº 122/2016-APPA/EP devidamente homologada pelo Sr. Diretor 

Presidente da APPA em 06/02/2018, e de acordo com o Contrato nº 024/2018-APPA/EP;  

 
Considerando o Dicionário Técnico EAP do escopo Civil, fornecido pela consorciada, ficou 

estabelecido que os serviços serão medidos conforme executados, respeitando sempre o 

cronograma físico financeiro apresentado pelo consorcio na proposta da licitação e a planilha 

critérios de medição civil; 

 
Considerando que o pagamento da etapa de fabricação dos equipamentos eletromecânicos, 

conforme parecer jurídico n.º 310/2018 (fls 135 à 141) não caracteriza adiantamento de 

despesa, tendo em vista que em nenhum momento haverá medição de matéria prima, mas sim 
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Combater a Dengue é Dever de Todos! 
 

partes dos equipamentos já fabricados que podem ser identificadas individualmente in loco 

pelos fiscais, conforme eventos de fabricação especificados no Dicionário Técnico EAP e ATA 

de reunião contida no protocolo nº 15.247.222-6;  

 
Acostamos ao presente cópia da OS nº 134-18-APPA/EP, referente a autorização para execução 

das obras e serviços. 

 
Encaminhe-se o presente a Comissão de Fiscalização para continuidade do processo. 

 
Em, 23/07/2018 

 

 
Lourenço Fregonese 
Diretor Presidente 
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ESTADO DO PARANA
Secretarie dc fstado de Itrfraestrutura e Irgrstice

Administrageo dos Portos de Paranag d e Antonina
PresidAncia

SEEIYtt!
PARANA

oRDIM DE SERVTQO N' 134-lE

O Diretor Presidente da AdministraQeo dos Poftos de Paranagu6 e Antonina, no uso de suas

atribuit6es conleridas pelo artigo 30 do Estatuto aprovado p€lo Decreto listadual no 4881. de 26 de

asosto de 2016.

. Considerando quc o processo licitat6rio rel'crente a Concorr€ncia n' 122/2016'^.PPA/!'P

foi devidamente concluido e o certame homologado, conforme Aviso dc Homologatao

Publicado no Diirio Offcio I)loE Edicao n" l0126, de 08/02/2018;

o Considerando quc o liccnciamento ambiental para execugao da obra lbi concluido atravds

da Licenga Ambiental IBAMA no 1076/2015. datada dc l9l08/2015. estando opto o inicio

das oDt:ls;

. Considerando relovencia, magnitude e importancia da execugao das obras e scrvlgos

modemizagdo. repotenciamcnto e ampliag6o dos berqos 201 e 202 para os Potlos

Pamna:

Considerando qLrc o Cronograma Fisico-Financeiro e o Dicionririo de Obra foi apresentado

pefa Contraiada. conlbrmc processo protocolado sob rf 15.247.222'6. estando os

elcmentos t€onicos devidamentc coerenlcs oom as condiqdes estattelecidas pclo Edital de

Licitageo da Conconincia P[blica n' 12212016-APPA/EP devidamente homologada pelo

Sr. Diretor Presidente da APPA em 06/02/2018' e de acordo com o Contrato no 024/2018-

APPA/EP;

Considerando o Dicion6rio 'l icnico F,AP do escopo Civil. fomecido pela consorciada'

ficou estabelecido quc os serviqos serdo medidos conlbrme executados' respertando

sempre o cronograma tlsico linanceiro aprcsentado pelo consorcio na proposta da liciueao

e a planilha oritdrios de medigao civil;

(OMBATER A DENEUE E DEI'IJR DI' TODOS
Adntnrii [qIo dos lbrtos dc Paran.a[iL c Anbnma

cabinet dt Presidirci'
Avciida  rftor Senradrsilva. l6l C!l'81 ?0J'800 _ I'ardusul l'l{

Fd. oxx tl aa20'- | l0l - f.t_o xx r I l l2l_5l1]+-m!il: or'ndencra 
'r'@ta 

nt lor bt

de

do

232

Inserido ao protocolo 15.247.222-6 por: Rafaelly Goncalves Mayer em: 23/07/2018 11:59.



op90
ESTADO DO PARANA

Secretana de fstsdo d€ Infracstrutura e Logistica
Admioistrafeo dos Portos dc Paranagu6 e Antotritr:r

Prcsidoncia

ORDEM DE SERVICO N' I34.18

. Considerando que o pagamento da ctapa dc lhbricagao dos equipamentos eletromccer)icos'

conlbrme parecer juridico n.'310/2018 (tls 135 d l4l) neo caracteriza adianramento de

despesa, tendo em vista quc em ncnhum momento halcre med;{io de matdria prima. mas

sim partes dos equipamentos j, fabricados quo podem scr identificadas individualmonte in

loco pelos fiscais, conforme eventos dc l'abricagdo especificados no Dici()n'rio Tdcnico

EAI' e ATA de reuniAo contida no protocolo n" 15 247.222-6; Resolve:

AUTORIZAR

O CONs6RCto BERCO 201, a cxccutar as ohras e serviQos rcl'erenrcs a execucao das obrus e

inttuktgxles de nodernizacdo dos htrgos de atraca(do 201 e 202 e dmpliaqiio do betQo 201'

u,mlo.\to por todas a: obras e todos os caluiptlmckh:i eletrot ccAnicos, conformc especificaq6es

c justificativas contidas no l'ermo de Rel'crCncia. processo protocolado sob n" 14236619-8 e

anexos. concorrencia Pliblica n. 122120 | 6-APPn /llP devidamente homologada pelo sr. l)irctof

Presidente da APPA em 06/02/2018. de acordo com o (:ontrato n'024/2018-APPA/I]P- e as

condiqoes estabelecidas no l)iciondrio T6cnico - BAP contido no protocolo n" 15247 222'6'

licando o inicio das obms e servigos condicionadas oo pleno e intcgral atendimento d('s sc8uintcs

requisitos:

. Para exccugao das obras e scrvigos deverao scr observadas e cumpridas todas

oondicionantes estabelccidas pcla l,icenga Ambicntal IBAMA n' 1076/2015' datada

l9/08/2015.

as

dc

Para execugao das obras

seguranga e medicina do

screm rcalizadosl

e scrvi$os deverto ser observadas e cumpridas as nortnas dc

trabalho e corpo dc bombeiros. inercntes as obras e scrvigos a

. Para execufeo das obms e serviq:os dcvcrdo ser observadas e cumpridas todos os requisitot

dos projetos de engenharia. lermo de Rcftrencia' e demais elementos conlldos l1o

processo protocolado sob n" 14.216 639_8 c anexos' rclcrcntc a Conconcncia Priblica n'

I6-APPA/EP;
COMBA|ER A T'EAGUE E DE''ER DE|ODOS
Admr$m{ilo dor Ponos dc l'rrunsric Anhnina

oihnrd. d. Pr.idancn
A\.n r,\lnonscnnddusrh{ L6l CTPl{}:(ll_1i00 Pannagua I'R

r,nnc oxi ii '],rzo' r r o: - [d\n) xx 4 | ]422_i3 24-._narl pr$rdq!rqqa@ag-e!L!'
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DSTADO DO PARANA
Secretaria dc Estado de Infraestrutura e Logistica

Administr|sSo dos Portos de Paran{gui e Antonina
Presid€ncia

twJ
PARANA

oRDEM DE SERVTCO N' 134-18

Para execugio das obms e servigos dcvcrao ser observadas c cumpridas as obriga$i\cs

legais, tdcnicas c linanceitas eslabclecidas no Contrato n' 024/20l 8-APPA/DP, em especial

quanto aos quantitativos, valorcs e prazos de execuQeoi

Para €xecuqao das obras e servigos deverao ser obscrvadas e cumpridas as dcmais

exigencias cstabclecidas por autoridade" intervcnientes relacionadas a autorizaqeo c

execugao de obms desta nalurcza;

. Para cxecuqeo das obras c servigos dcvcrao ser obsefladas c cumpridas as obrisagdes

alfandegiirias c de fronteira estabclecidas pela Receita Federal do Brasil c lsl'S/Code

Cesportos;

DESIGNAR

Os Emprcgados abaixo relacionados para atuarem como liscais das obras e servigos autorlzados

pcla Prescnte Ordem de Scrviqo. cahendo a Comissao dc fiscalizaceo o controle e monitodmcnlr)

dc todas as etapas da cxccugao do escopo do Contrato n" 024/201 8-A PPA/EP:

Aspectos Civis:

MARCELL GUTHER \TILLATORE, RG N" 8.74I.989.4. MATTiCUIA C-9676.

GRAZIELLA BUBA, RG n' 6.027.55l-3. Matricula (l-9576.

LUCAS GOMES CONCALVIIS, RG n" 10.450.858-8. Matricula l'-2080.

.IOSE ALOiSIO TRAMUJAS MARTINELLI, RC NO 588.640-6. MAITiCUIiT P-I293.

,\spectos F,lctromecenicos:

GIOVANI CARIOS SEHABER. RG n" 9I .006.223-73, Malricula P-208 | .

.IEAN MICHEL CARVALHO SUVEGIIS. RC n'44 248.533-5. Matricula 1L2084.

vICTOR YUGO Kll NGO. RG n" 9.809.08 l-9, Matricula C-9698.

EDSON KYOHARU WAKIUCHI. RC no 867.717-4. lMatricuh P-lll9.
ANT6NIO DO CARMO TRAMUJAS NETO, R(; n" 675.855-0, Marricula P- 1079.

COMB4IER A DENEIJE E DEVER DE TODOS
Ad iniraaro dor fonos de ?drnagua c Anbtuna

Cabrnctd!l-rcldancia
Ar.nidaAtrlotr lcnnad!Siila. 16l, hl'83101_800 Pardagurl PR

f_o.o oxx ,1 r 1420" I I r)2 " fat-0 x x 4 | 3422 5:124{-nruil pl!!i!rtrqi4lil4!!!"0!.gov!
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ESTADO DO PARANA
Secretaria de [stado de ltrfracstrutum e Logistica

Administraceo dos Portos de Paranagud e Antonina
Presid:ncia

ORDEM DE SERVICo N' 13,1-lE

Aspectos Ambientais, dc Scguranca c Medicina do l rabalho:

I.'ELIPE ZACHARIAS, RG n' 9.27 | .655-4. Matricula C-9623.

TtIALES SCHWANKA TREVISAN, RG n" 7.790.643-6, Matricula P-2077.

Aspcctos Opcracionais:

MAURICIO ROBERTO DA SILVA, RC n" 6.907 000-0, Matricula P-2048.

SltHAlL BEM NABIL ZAHOUI, RC n" 9.167.925 6, Matricula C-9533.

I . CONDICIONANTES

| - Todas as medicOcs e relat6rios de medigeo da execuqao dc todos as obras e servigos devcreo

observar. demonstrar aderencia e seguir as elapas e !alofcs estabclecidos no DICIONARI() DE

OBRA anafisado pcla Comissao de Fiscalizaqeo, conl'orme protocolo tl" 15 247 222'6'

2 - tendo em vista a multidisciplinaridade da Obra. a mcdiageo da exccuqeo do Conlrato dcvcrd

ser ccrtilicada pclos Fiscais dcsignados para cada conlpetencia funcional estabelecidos no

preambulo da presellte Ordcm de Servigo.

3-Anteriormcntcaoiniciodasobrascservigos.aComissaodeliscalizagiodcvet:ircaliTal'
rcur;ao prdvia com a CoNIRATADA com proposito dc discutir o plano d(j exccu9ao as obras

ckru eventuais interfer€ncias nas operafdes portu6rias Na referida reunieo a Comisseo devel6 dar

ciCncia a Conrratada das condisdes estabelccidas no DICIONARIO Df, OIIRA analisado pela

(iomissao de friscalizaqao. confbrme prutocolo n' i5.247 222-6

4 - Durante a execugeo das obras e servigos. a Comissio dc fiscalizaqio deverd solicitar os di6rios

do obras e promover o arquivamcnlo organizado dos documenlos no sistcma _Documentador -
Clclepar'-. 

,r/-----'a' .'
t'

coltlB,ATER A DEhaITEE DE|ER DEfoDos
Adnrn^lr.giodos l'o 05 de ParMrgur u  nrofl'nB

Cahinclc da Prcnddncrd
.lvcn a,\tnon Scnnudrtilva. l6l Cl PSl l(8_800 Pttdagui PR

ti)ne oxx 1 I :1,1:0i- I t ol . l.\-o xx 1 I :l{22_iJ2Jr-nail: !4\nkncia?i rDr.u.go$r
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EST{)O DO PARANA
Secretaria d€ E$tado de Infraestrutura e Logistica

Administraceo dos Portos de ParNn|gui e Antonina
Prcaidencia

oRDEM DE SERVIQO N' 134-lE

5 - A Comisseo de Fiscalizagao devere fiscalizar, acompanhar e verificar a regularidade de todas

as obras c scrvigos dc modernizagao, rcpotcnc;amcnto 0 ampliaqao previstos no Conlrato no

02412018-APPA/EP, bem como rcalizar os aportamentos das fases dc execuQAo. realiTando o

registro e arquivamento dos documentos

6 - A Comissao deverA acompanhar os testes labotato ais' executados pela CONTRATADA

respons6vel pelas obras e servigos de modemizagao, repotenciamento e ampliageo prcvistos no

Conlrato no 024/201 8-APPA/EP, c qxigir tcstcs adicionais scmpre quc necesserio' para mantcr a

scguranqa lisica da obra c das estruturas conslruidas' ressaltando. que cabe a CON I RAI AI)A a

obrigagao dc prestar todas as inforrnaq6es acerca das inlerveng6es fisicas nas obras'

7 - A Comisseo devere estabeleccr os proccdimentos de liscalizag5o das obras c servl9os de

modemizagao, repotcnciamento c ampliatieo prcvistos no Contrato nn 024/2018-APPA/EP'

adotando-se para tal os manuais c procedimentos de fiscalizagio estabelecidos pcla Sccrctaria de

Infraeslruturo e Logistica do I stado do Parane

8 - Em caso de nao conlbrmidade na execuqao da ' obms. os fiscais deverao tomar as providcncias

cabiveis para imediata correQeo do curso da execuqeo das obras e servigos'

9 - Caso as neo conl'ormidad€s apontadas nao sejam

dcverao scr lbrmalmente suspensas pela Cornissao dc

direito de manifesugao e defesa ao excoutor das obras'

sanadas, a cxccugeo das obras c sedl9os

Iiscalizagio. ncstc caso oferecendo amplo

t0 Durante a realizagao dos scrvigos de fiscalizatao e acompanhamento' a (lomissdo de

Fiscalizaqeo. designada na presente Ordem de Scrvigo' podcrd solicitar apoio tdcnico adicional das

cquipes dc meio ambiente e seguran(a c medicina do trabalho e da Diretoria dc Mcio Ambicnte da "

,'.)

_.-i
l/

COMB.ITEAA DENGI!E T' DE'ER DT IODOS
'\dmrnatrb{Ar Jo Punor dr Pa'Md'u" 

^nr'nin'(iabinolc du 1t!5rd'ncir
 vctridaA!(or S.nnadaSilea. l6l cLr Sl l0l_l10ll _ Pa'dnasui- PR

** oii ii :,iio'-i r r,: - r'rx 0 xx ,t l r1422-s:l2 l_c-nrrL: E!!x!qrci!9!puLg eq.b!
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ORDEM DE SERVICO N" T34-I8

I I - Com relaqeo as mediqdes, os itens oLlja unidadc dc medida d verba (vb), a forma de

pagamento e a distribuigio, scrao delinidas na reuniao de inicio dc obra em coniunto com a

comissdo de fiscalizageo e o item t7-]'ORRI: I)l: IRANSI-liRhN( tA: l-f0l / '1"102 / 1-103 /

TT04 / ESCADAS, scrd mcdido conlbtme estabclecido no DICIONARIO DE OBRA analisado

pela Comissao de fiscalizaqeo, conlbrme protocolo n' 15 247 222-6.

12 - Tendo e,n vista o Oficio apresentado pela I'MSA. contido no processo protocolo n0

15.241.222-6, em que se compromete que os eventos medidos durante a fabricacdo dos

equipamentos eletromecenicos, ap6s certillcado pela APPA' recebcrio coberlura de seguro

garantia, assim como assumirri a responsabilidade de Fiel l)epositario' sendo que tais documentos

serio condicionantes para certifica9eo das medifdes.

i3 - Tcndo cm vista o planejamcnto cxccutivo apresentado pelo Consoroio Bergo 201. conlbrme

documcntos acostados ao protocolo n' 15.247.222-6. o valor acumulado ao longo dos meses nao

ir6 ultrapassar o vator da proposta da licitaqao. como pode-se observar no grifico abaixo ondc a

linha em azul representa os valores da proposta do edital c a linha cm laranja representa os valoros

do plan€.iamento cxccuttvo.

l4 - Tendo em vista que foram apresentadas as quantidades dc mcdig6es para os ilcns

-Administraceo Local" e ''Cerenciamento Ambicntal" na Planilha dc Pregos e no cronograma

Fisico-Financeiro (Documentos aoostados - Pro.ocolo 15.247 222-6). sendo equivalenles a 18

mcscs. Entretanto. o Clontrato n'024-2018 prev€. .n Cl6usula S6tima, a exeouQeo do5 scr!iqos um

600 diasl e o Plano Ambiental de Construceo (PAC). apresenkdo .iuntamente ao processo dc

licitaq6o, prevC o prazo de execugao em 2l moscs. Dessa ti)rma' o Gcrenciamento Ambiental (item

l-?) dever6 ser realizado ao longo dos 2l mcses. conforme previsto no Plano Ambicntal clc

Construgeo aprovado pclo lbama para a obra' e a Administraqeo Local (item I 2) ao longo dos 20

meses. conformc previsto no item ll do Termo de ReferCncia, conformc informatdes contidas l9/_
Processo Protocolado sob n" 15.247.222-6

COMBAfER A DENCIIEE DEYER DEIODOS
r\dmidbun{iodos Pldos dc Pardaguac Anr'nrna

ctbrnel. dd Ptesid'ncii

^lenidaa!n.nScnnadasrlra 
16l cEI'8ll0J'800 - Pddtsui PR

k*"oxxltl120- o2 - titr\,o xx I I tt22-5ll.ta-nuit llslr4ncralit'ppllrrp]llr

ISTADO DO PARANA
Secretari{ d€ Estado de Infraestrutura e Logistica

Administrafeo dos Portos de Pamnagui e Antooina
Presidencia

IEI}
PARANA
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ESTADO DO PARANA
Secretrri| dc Estrdo de Infracsarutun c lrgistico

Admi stra+eo dod Portoc dc Par.nagoi e ADtonirs
Prrsid€Dcia

oRDEM DE SERVICO N' 134-18

15 - A execucao das obras lica condicionada ao pleno atendimento de todas as condigoes

estabelecidas na presentc Ordem de Servigo, tendo a cquipc dc fiscaliza9ao plenos podcrus dc

monitorar. acomDanhar. verificar, identilicar a coreta execufeo das obras de modcrnizaqao,

rcpotenciamento e ampliageo, sob pena dc suspensao da realiza9ao das obras.

CUMPRA-SE

GABINETE DA PRESIDENCIA, em 23 dcjulho dc 2018.

LOURE

COM&ITER A DENEUE T DEVER DE |ODOS

^dnindnTru 
dor Ponii d. P@Ngu ( Ant'nina
c!b'nd.,i. Pr.(id'ncid

Avcnid!Alnon sdn.dasrlv( lol (FPR:r201'8lD - ldor8li PR

"-. oii r i jlioli i,L: : Fa\'o xx 4l Jr21-532J<rn.'l nrcnd!fr ru! a!. llg!!.!t

Diretor Prcsidcnte ds APPA
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34.  Outros Documentos (5ACORDO 02-2007)
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35.  Outros Documentos (6HOMOLOGAÇÃO ACORDO 02-2007)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE PARANAGUÁ

VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE PARANAGUÁ - PROJUDI
Avenida Gabriel de Lara, 771 - Paranaguá/PR - CEP: 83.203-550

 
Autos nº. 0006918-25.2008.8.16.0129

 
Processo: 0006918-25.2008.8.16.0129

Classe Processual: Procedimento Comum
Assunto Principal: Indenização por Dano Material

Valor da Causa: R$36.869.701,30
Autor(s):

 
CTO - CONSTRUTORA TECNICA DE OBRAS CIVIS LTDA (CPF/CNPJ: 68.783.315/0001-96)
Rua Minas Gerais, 263 - CENTRO - ASTORGA/PR - CEP: 86.730-000

Réu(s):
 

ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA (CPF/CNPJ:
79.621.439/0001-91)
Av. Ayrton Senna da Silva, 161 - Dom Pedro II - PARANAGUÁ/PR - CEP: 83.203-800

 
SENTENÇA

 
Vistos e examinados estes autos,

 
Compulsando os autos, verifica-se que as partes celebraram acordo (mov. 80.1) e requereram sua
homologação, com a consequente extinção dos autos, com resolução de mérito.
 
Ademais, tem-se que a presente ação já transitou em julgado, contudo, o art. 139, V do CPC, autoriza, a
qualquer tempo, a autocomposiçao entre as partes.
 
Sendo assim, , por sentença, a transação entabulada entre as partes, integrando os termos doHOMOLOGO
acordo parte dispositiva desta decisão. Destarte,  o processo, com fundamento no artigo 487,JULGO EXTINTO
inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
 
Custas e honorários advocatícios nos termos do acordo.
 
Com o trânsito em julgado, cumpridas as determinações do Código de Normas e da Portaria deste Juízo (no que
aplicáveis), arquivem-se os autos.
 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
 
 

 
Paranaguá, datado digitalmente.

 
Rafael Kramer Braga

Juiz de Direito
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06/11/2018: HOMOLOGADA A TRANSAÇÃO. Arq: Sentença



36.  Outros Documentos (7DESCUMPRIMENTO DO ACORDO 02-2007-assina)



    E. J. Guandalini & Advogados Associados 
ej.guandalini@uol.com.br 

Inscrição na OAB/PR sob nº 6646 
Edevanir José Guandalini 

Lia Carla Vendruscolo Bortoluzzi 
 

Rua Paulo Tadashi Satomi, 464 –B – CEP 86730-000 – Astorga –Pr. 
 Fone (44) 3234-7340 

 

1

Excelentíssimo Senhor 
Doutor Juiz de Direito da  
Vara da Fazenda Pública de Paranaguá.  
 
 
 

Processo 0006918-25.2008.8.16.0129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CTO CONSTRUTORA TÉCNICA DE OBRAS 
CIVIS LTDA, já devidamente qualificada nos presentes autos de AÇÃO 
DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO CUMULADA COM 
INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 
que moveu em face de ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE 
PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA, também já devidamente 
qualificada, vêm, respeitosamente, perante V. Exª., para expor e requerer o 
seguinte: 

 
1.- Conforme consta do sequencial 80 dos autos, as 

partes entraram em composição amigável em relação ao presente feito; 
 
2.- Conforme consta do sequencial 82 dos autos, foi 

homologado por V. Exª., o referido acordo; 
 
3.- Conforme consta dos sequenciais 86 e 88 dos 

autos, as partes renunciaram ao prazo recursal, transitando em julgado a 
homologação do acordo; 
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    E. J. Guandalini & Advogados Associados 
ej.guandalini@uol.com.br 

Inscrição na OAB/PR sob nº 6646 
Edevanir José Guandalini 

Lia Carla Vendruscolo Bortoluzzi 
 

Rua Paulo Tadashi Satomi, 464 –B – CEP 86730-000 – Astorga –Pr. 
 Fone (44) 3234-7340 
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4.- Ocorre Exª., que decorrido o prazo estipulado no 
acordo, de 05 (cinco) dias contados da homologação, a APPA – 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, não efetivou os 
depósitos(pagamentos) constantes do acordo, quais sejam: 

 
A.- R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) depositado 

nos próprios autos, para garantia de todas as penhoras efetivadas e 
constante dos autos; 

 
B.- R$ 5.464.328,07 (cinco milhões, quatrocentos e 

sessenta e quatro mil, trezentos e vinte e oito reais e sete centavos) na conta 
corrente indicada no acordo, qual seja, BANCO BANCOOB (756) 
AGÊNCIA 4340, CONTA CORRENTE 108642-1, CNPJ 
28.470.794/0001-76 (E.J.GUANDALINI & ADVOGADOS 
ASSOCIADOS); 

 
Face a isso, vencido o prazo, que era de 05 (cinco) 

dias da data da homologação, tal prazo venceu em data de 19/11/2018, 
haja visto a data da homologação, requer o seguinte: 

 
LIMINARMENTE e EM CARÁTER DE 

EXTREMA URGÊNCIA, a expedição de Mandado de Pagamento, 
determinando que a APPA, deposite as importâncias acordadas, nas contas 
declinadas, PARA CUMPRIMENTO DO ACORDO TRANSITADO EM 
JULGADO, imediatamente, NO PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS, 
sob pena de não o fazendo, ser determinado o bloqueio judicial em suas 
contas correntes, além das seguintes penalidades: 

 
 
1.- A aplicação da multa de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), por dia de atraso no cumprimento do acordo, 
cujo pedido consta da inicial, sequencial 1.1, dos autos, ítem 9.2 da inicial e 
deferido pelo Juízo no processo de conhecimento, multa esta prevista e 
constante do Artigo 536 do CPC, ao qual se transcreve : 
 

“Art. 536. 

No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de 
obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a 
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    E. J. Guandalini & Advogados Associados 
ej.guandalini@uol.com.br 

Inscrição na OAB/PR sob nº 6646 
Edevanir José Guandalini 

Lia Carla Vendruscolo Bortoluzzi 
 

Rua Paulo Tadashi Satomi, 464 –B – CEP 86730-000 – Astorga –Pr. 
 Fone (44) 3234-7340 

 

3

requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a 
obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, 
determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. 

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá 
determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a 
busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o 
desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, 
podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. 

......” (grifos e omissões nossos); 

 

Conforme pode ser observado Emérito Julgador, a 
multa já foi imposta uma vez à APPA, e agora retorna a APPA com a 
mesma coisa, descumprimento da coisa julgada e inexistência de motivo, 
simplesmente não cumprir o acordado, homologado e transitado em 
julgado, então, em conformidade ainda com o Art. 537 do CPC, se não 
houver o pagamento e depósito a multa é necessariamente devida e nesta 
proporção pedida; 

 
2.- A aplicação da multa constante do Artigo 523 do 

CPC, ao qual se transcreve: 
 

“Art. 523. 

No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em 
liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o 
cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do 
exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no 
prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. 

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o 
débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 
honorários de advogado de dez por cento. 

 ......” (omissões e negritos nossos); 
 

Face aos motivos expostos requer: 
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    E. J. Guandalini & Advogados Associados 
ej.guandalini@uol.com.br 
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Edevanir José Guandalini 

Lia Carla Vendruscolo Bortoluzzi 
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LIMINARMENTE e EM CARÁTER DE 
EXTREMA URGÊNCIA, a determinação de V. Exª,  de expedição de 
Mandado de Pagamento, determinando que a APPA, deposite as 
importâncias acordadas, nas contas declinadas, no prazo de 48 horas;  

Caso a APPA, não cumpra com o determinado por V. 
Exª., o que se admite apenas para argumentação, se digne V. Exª., em 
determinar o bloqueio nas contas correntes da APPA dos valores acima 
acordados e não pagos e consequente depósito nas contas indicadas no 
acordo, homologado e  transitado em julgado; 

 
E finalmente, não cumprido com o determinado por V. 

Exª., o que novamente se admite apenas para argumentação, se digne V. 
Exª., em aplicar a multa diária requerida e já deferida na fase de 
conhecimento, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia de 
atraso, além da aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 
acordo ao Exequente e 10% (dez por cento) sobre o valor do acordo à título 
de honorários advocatícios, conforme determina a legislação vigente no 
Art. 523 e seguintes do CPC. 

 
Deixa de apresentar as planilhas com multa diária, 

correção monetária, honorários previstos na legislação, pois não crê no não 
descumprimento da determinação de V. Exª. por parte da APPA. Caso não 
haja o cumprimento, juntará as respectivas planilhas. 
 
 
 

Termos em que 
Pede deferimento. 
 
 
Paranaguá, 30 de novembro de 2018. 

 
 
 
 
 

pp. Edevanir José Guandalini.- 
OAB/PR 11958 
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37.  Recibo de Petição Intermediária - 648979-19, de 26-09-19



 

 

 

 

 

 

RECIBO DE PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA Nº: 648979/19

 

 
Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico eContas Paraná, a petição com os

seguintes dados indicados pelo credenciado:

 

 
PROCESSO: 288360/19

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
 
Tipo de petição: INGRESSO COMO INTERESSADO

 

DOCUMENTOS ANEXOS
 - Petição (Petição - procuração - prorrogação)

 - Outros Documentos (Procuração)

 

 
PETICIONÁRIO: RAFAEL STREMEL, CPF 089.008.029-17, em seu próprio nome.

Email: publiesc@gmail.com

Telefone: 3045-2330

 

 
Curitiba, 26 de setembro de 2019 10:45:08

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Portal eContas Paraná Página 1



38.  Petição (Petição - procuração - prorrogação)



 
 

 

 
 

OAB PR 1064 - Tel: 41 3045-2330 - contato@qtdadvogados.com.br 
Av. Anita Garibaldi, 850 / 109B - Cabral - CEP 80540-180 - Curitiba - Paraná - www.qtdadvogados.com.br 

EXCELENTISSIMO SENHOR RELATOR IVENS ZSCHOERPER LINHARES 

CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ  

 

PROCESSO Nº 288360/19 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  

 

LOURENÇO FREGONESE, já devidamente qualificado nos autos, por 

seu procurador subscrito, vem respeitosamente perante Vossa Excelência expor e 

requer o que segue. 

Vem requerer a juntada da procuração em anexo, bem como sejam as 

demais intimações realizadas tão somente em nome do procurador RAFAEL STREMEL, 

sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, §§2º e 5º do Código de Processo Civil.  

Ademais, requer a prorrogação do prazo para que o peticionante exerça 

de forma ampla e irrestrita seu contraditório nos presentes autos, vez que petição está 

sendo protocolada no prazo inicial, conforme estabelece o parágrafo único do art. 389 

do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

Nestes termos, 

Pede deferimento,  

Curitiba, 26 de setembro de 2019. 

 

RAFAEL STREMEL  

OAB/PR 97.121 
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DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR N8VW.IZK1.0IF4.YV4S.R

 

 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
Diretoria de Protocolo 

 

 

 

 

PROCESSO N º :  288360/19 
ORIGEM :   ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E 

ANTONINA 
INTERESSADO :  LOURENÇO FREGONESE, LUIZ FERNANDO GARCIA DA 

SILVA, LUIZ HENRIQUE TESSUTTI DIVIDINO 
ASSUNTO :   PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 
INFORMAÇÃO : 7525/19 

 

 

 

Encaminham-se os autos para deliberar sobre a solicitação de 

prorrogação de prazo contida na peça 38 do presente processo. Informa-se que a 

data prevista para manifestação da parte é 04/10/2019. 

Após, retornem os autos à DP para controle de prazo. 

 

DP, em 26 de setembro de 2019. 
 

 

 

 

JERUSA HELENA PIAZ KLOCK 

Analista de Controle - Jurídica 

51.281-8 

DP 
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PROCESSO N º : 288360/19 

ORIGEM :  ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E 

ANTONINA 

INTERESSADO : LOURENÇO FREGONESE, LUIZ FERNANDO GARCIA DA 

SILVA, LUIZ HENRIQUE TESSUTTI DIVIDINO 

ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

DESPACHO Nº: 336/19 - CGE  

 

 

Por meio da peça nº 38, o interessado solicita prorrogação de prazo 

para apresentação de defesa. 

Conforme informação da Diretoria de Protocolo (peça nº 40) o prazo 

inicial concedido para manifestação termina em 04/10/2019, e o pedido de 

prorrogação foi protocolado em 26/09/2019. 

Considerando que o pleito atende ao que dispõe o art. 389, § único 

do Regimento Interno, concede-se (por delegação conforme dispõe a Instrução de 

Serviço nº 85/14) a dilação pretendida, que se dará na forma prescrita no mesmo 

dispositivo, ou seja, por mais 15 (quinze) dias sem solução de continuidade.  

Posto isto, encaminhe-se à Diretoria de Protocolo para 

acompanhamento do prazo concedido. 

Publique-se. 

 

CGE, em 26 de setembro de 2019. 

Ato elaborado por Paulo Sérgio de Oliveira Busato 

Técnico de Controle 

(documento assinado digitalmente) 

ALCIVAN TAVARES NOBRE 

Coordenador 
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RECIBO DE PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA Nº: 653379/19

 

 
Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico eContas Paraná, a petição com os

seguintes dados indicados pelo credenciado:

 

 
PROCESSO: 288360/19

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
 
Tipo de petição: RESPONDER CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO

 

DOCUMENTOS ANEXOS
 - Petição (Ofício 731-2019 - Contraditório PC 2018)

 - Outros Documentos (Anexo_1_Documento02distribuicaocompetenc)

 - Outros Documentos (Anexo_2_Informacao01respostaCPLC)

 - Outros Documentos (Anexo_3_Informacao02respostaDISUPA)

 - Outros Documentos (Anexo_4_Informacao03RespostaQuestionamen)

 - Outros Documentos (Anexo_5_Documento03RespostaMarcel)

 - Outros Documentos (Anexo_6_Documento04RespostaVictor)

 - Outros Documentos (Anexo_7_Documento05AnexoVictorProcesso_1)

 - Outros Documentos (Anexo_8_Documento06Respotaadmilsoneoutro)

 - Outros Documentos (Anexo_9_Documento07AnexoOficio1062018TCE)

 - Outros Documentos (Anexo_10_Documento08OficiorespostaaoTCE)

 - Outros Documentos (Anexo_11_Documento09OficiorespostaaoTCE)

 - Outros Documentos (Anexo_12_Documento10OficiorespostaaoTCE)

 - Outros Documentos (Anexo_13_Documento11ProcessorespostaaoTC)

 - Outros Documentos (Anexo_14_Documento12oficio7982018)

 - Outros Documentos (Anexo_15_Informacao04respostasDIJUR)

 - Outros Documentos (Anexo_16_Documento13Doc.01daInformacaoDI)

 - Outros Documentos (Anexo_17_Documento14Doc.02daInformacaoDI)

 - Outros Documentos (Anexo_18_Documento15Doc.03daInformacaoDI)

 - Outros Documentos (Anexo_19_Documento16Doc.04daInformacaoDI)

 - Outros Documentos (Anexo_20_Documento17Doc.05daInformacaoDI)

 - Outros Documentos (Anexo_21_Informacao05DEPFIN)

 - Outros Documentos (Anexo_22_303portariaviagens)

 

 
PETICIONÁRIO: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA, CNPJ 79.621.439/0001-91,

através do(a) Representante Legal LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA, CPF 329.602.648-78

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Portal eContas Paraná Página 1



Email: presidencia@appa.pr.gov.br

Telefone: 34201114

 

 
Curitiba, 27 de setembro de 2019 12:54:53

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Portal eContas Paraná Página 2



43.  Petição (Ofício 731-2019 - Contraditório PC 2018)



 
PRESIDÊNCIA 

  

 

  

 

  

Ofício nº 731/2019 – APPA/EP 

1 

 

Paranaguá, 25 de setembro de 2019. 

Ref. Processo n. 288360/2019 – Prestação de Contas Estadual. Administração Indireta. Exercício 

de 2018. Primeiro Exame. Encaminhamento para abertura de prazo para contraditório. 

 
 

Ilmo. Coordenador 

 
Cumprimento Vossa Excelência e em atendimento a intimação para 

contraditório decorrente da Instrução n. 381/2019 – CGE – 1ª análise da prestação de contas 

desta Empresa Pública (ano de 2018) apresento a seguir as razões justificativas em relação aos 

apontamentos de item “j” e “k” do quadro “resultado da análise”.  

 

Quanto ao item “j” este é oriundo do Relatório de Controle Interno e refere-se 

a recomendação para designação formal de empregados responsáveis pelo sistema de viagens, 

bem como sejam definidas normas e procedimentos para elaboração do dossiê de prestação de 

contas de cada viajante. 

 

O referido apontamento já foi sanado por esta Administração de Portos 

através da edição da Portaria n.303/19 (cópia em anexo – Documento 01), na qual designa-se os 

responsáveis pelas questões relativas a viagens, além disso, consta no preâmbulo da portaria 

que o procedimento a ser seguido é o gravado no Decreto n. 2428/2019 do Estado do Paraná. 

 

Desse modo, entende-se integralmente atendidas as recomendações dessa 

Egrégia Corte de Contas no que se refere ao controle de viagens/diárias dos empregados desta 

Empresa Pública (item “j” do “resultado da análise”). 

 

 

Ao Ilustríssimo Senhor 
ALCIVAN TAVARES NOBRE 

Coordenadoria de Gestão Estadual – TCE/PR 
Praça Nossa Senhora da Salete - Centro Cívico, Curitiba - PR, 80530-910. 

Inserido ao Documento 46730 por Elizabeth Laborne Chiaradia em: 26/09/2019 14:57. Assinado por: Luiz Fernando Garcia Da Silva em: 26/09/2019 15:37. Para mais informações
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No que tange o item “k”, o mesmo advém do relatório elaborado pela 4ª 

Inspetoria de Controle Externo (ICE) e se subdivide em diversos outros itens, os quais foram 

distribuídos entre os setores responsáveis e devidamente respondidos (Documento 02 – 

distribuição das respostas conforme competências). 

 

Ocorre que, a fim de melhor compreensão das respostas, ao invés de 

transcrevê-las no corpo desta manifestação, encaminho-as em anexo em consonância com o 

disposto na tabela abaixo: 

 

Item analisado  Setor 

Responsável 

Informação  

(nome arquivo) 

Anexos 

(nome arquivo) 

Relatório do Controle Interno item “j”  Presidência Corpo do Ofício Documento 01 

Relatório do Controle Externo Item “k” 

Portal da Transparência e Controle 

Social o item 1;  

Edital do pregão eletrônico nº 

125/2018, os itens 1, 2, 3, 4;  

Edital de pregão eletrônico nº  

132/2018,  o  item  1;  

Edital  de  pregão  eletrônico  nº  

14/2018,  os  itens  2,  3,  4,  5;   

Edital  de  pregão eletrônico nº 

17/2018, os itens 1, 2, 3, 4, 6;  

Concorrência pública internacional nº 

02/2018, o item 4 

CPLC Informação 01 - 

Relatório do Controle Externo Item “k” 

Edital  de  pregão  eletrônico  nº 

132/2018, item 2;  

DISUPA Informação 02  
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Edital de pregão eletrônico nº 

14/2018, item 1; 

Relatório do Controle Externo Item “k” 

Concorrência    pública internacional 

nº 122/2018, item 1;  

Concorrência pública internacional nº 

02/2018, os itens 1, 2, 3, 5,6, 7, 8, 9, 10; 

Concorrência pública internacional nº 

01/2015, item 3;   

Procedimento administrativo nº 

9.072.741-, itens 1, 2 

DEMANT Informação 03 Documentos ns. 

03 à 12 

Relatório do Controle Externo Item “k” 

Concorrência pública internacional nº 

01/2015, itens 1 e 2;  

Procedimento administrativo nº 

9.072.741-, item 3. 

DIJUR Informação 04 Documento 13  

Documento 14  

Documento 15  

Documento 16  

Documento 17  

Relatório do Controle Externo Item “k” 

Concorrência pública internacional nº 

01/2015, item 4; 

DEPFIN Informação 05 - 

 

 

Diante do exposto requer-se o recebimento destas razões de contraditório 

quanto ao contido na Instrução n. 381/2019, dessa Coordenadoria de Gestão Estadual. 

 

 

             (Documento assinado eletronicamente) 

LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA 

Diretor Presidente 
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Paranaguá, 03 de setembro de 2019. 

 

Comunicação Interna n° 07/2019 

 

De: Controle Interno - CONINT 

Para: Procuradoria Jurídica 

 
 

 Inicialmente, a Unidade de Controle Interno (CONINT) distingue-se dos controles internos 

da gestão. Esses são formados pelo conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, 

rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de documentos e informações, 

entre outros, operacionalizados de forma integrada pela direção e pelo corpo de servidores 

dos respectivos órgãos da administração, enquanto aquele tem competência para verificar se 

os controles estão adequados e os procedimentos estão sendo executados de acordo. 

 No tocante ao item “j” do resultado da análise, é o relatório feito por esse Controle Interno 

na Prestação de Contas 2018 com recomendações e também consta os achados e 

recomendações da Controladoria Geral do Estado (CGE/PR), que devem ser objeto de 

manifestação do responsável legal desta APPA/EP, quais sejam: 

 - Visando aprimorar os sistemas de controle, esta Controladoria recomenda que os 

empregados responsáveis pelo sistema de viagens estejam designados formalmente, 

possibilitando a responsabilização por eventuais falhas nos controles. 

 - Considerando o princípio da boa administração e visando aprimorar os controles na 

utilização dos recursos para viagem, recomenda-se que sejam definidas o mais rápido possível 

as normas e procedimentos para elaboração do dossiê de prestação de contas de cada 

viajante. 

 - Referente ao Termo de Inventário de 2017 e 2018, esta Unidade de Controle Interno 

recomenda que a Gestão Patrimonial melhore suas práticas administrativas e 

consequentemente de controle, registrando os itens patrimoniais em sua totalidade e com os 

valores atualizados. Porém, reconhecemos que o procedimento está em fase de melhorias, 

com a contratação de empresa especializada para o levantamento patrimonial, e toda a 

regularização, devido ao grande patrimônio desta empresa pública, demanda maior tempo. 

Por fim, encontram-se ações na Lei Orçamentária Anual que não foram executadas. 

 Sobre os achados da referida prestação de contas, resultados da análise, item “k” (6-

Relatórios das ICE’s) são de caráter técnico e específico da área responsável e este Controle 

Interno não tem competência para apurar a conformidade. Não obstante, juntamente com a 

Auditoria Interna e a Procuradoria Jurídica, consentimos que as respostas aos achados podem 
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ser elaboradas pelas seguintes áreas tecnicamente responsáveis, indicando as ações 

adequadas para mitigar, dentro do possível, os efeitos negativos dessas irregularidades, segue: 

 

Auditoria de Controle Concomitante 

 

Portal da Transparência e Controle Social 

1) Ausência de publicação da íntegra dos processos licitatórios (CPLC) 

 

Edital de Pregão Eletrônico n.º 125/2018 

1) Vedação injustificada de participação de consórcio de empresas; (CPLC) 

2) Exigência excessiva de documento de habilitação (catálogo dos produtos cotados); (CPLC) 

3) Exigência indevida de capital social integralizado mínimo para fins de habilitação; (CPLC) 

4) Violação ao direito de apresentar regularidade trabalhista tardia a microempresas e 

empresas de pequeno porte. (CPLC) 

 

Edital de Pregão Eletrônico n.º 132/2018 

1) Vedação injustificada de participação de consórcio de empresas; (TR/CPLC) 

2) Utilização injustificada do Pregão Eletrônico. (DISUPA) 

 

Edital de Pregão Eletrônico n.º 14/2018 

1) Utilização injustificada do Pregão Presencial; (DISUPA) 

2) Vedação injustificada de participação de consórcio de empresas; (TR) 

3) Exigência indevida de capital social integralizado mínimo; (CPLC/DIVFIN) 

4) Violação ao direito de apresentar regularidade trabalhista tardia a microempresas e 

empresas de pequeno porte. (CPLC) 

5) Exigência ilegal de declaração de propriedade do equipamento. (CPLC) 

 

Edital de Pregão Eletrônico n.º 17/2018 

1) Vedação injustificada de participação de consórcio de empresas; (CPLC/TR) 

2) Exigência excessiva de documento de habilitação (catálogo dos produtos cotados); 

(CPLC/TR) 

3) Exigência indevida de capital social integralizado mínimo para fins de habilitação; 

(CPLC/DIVFIN) 

4) Violação ao direito de apresentar regularidade trabalhista tardia a microempresas e 

empresas de pequeno porte; (CPLC) 

5) Da possível especificação técnica excessiva; (TR) 

6) Adjudicação injustificada em lotes de contratação. (CPLC) 
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Auditoria de Licitações e Contratos 

 

Concorrência pública internacional nº 122/2016 – Contrato nº 24/18 

1) Projeto básico deficiente – inexistência de normas adequadas de fiscalização e garantias 

adicionais, e cronograma físico inadequado. (DEMANT) 

 

Concorrência Pública internacional nº 02/2018 

1) Da qualificação técnico-operacional com utilização de conceitos jurídicos indeterminados e 

sem identificação objetiva dos parâmetros a serem demonstrados pelos licitantes. (TR) 

2) Da exigência de carta de proprietário ou de detentor de disponibilidade comercial dos 

equipamentos como requisito de qualificação técnica. (TR) 

3) Da exigência cumulativa da apresentação de garantia da proposta com demonstração de 

capital social mínimo por parte dos licitantes e em data anterior à data de apresentação de 

documentos de habilitação (sessão pública). (TR) 

4) Divergências encontradas entre o edital e o termo de referência. (CPLC) 

5) Sobrepreço em virtude da utilização incorreta de índice de atualização da publicação cost 

standards indexation 2017, Ciria, informada como fonte de referência para os custos dos 

equipamentos apresentados na publicação a guide to cost standards for dredging equipment, 

2009, Ciria. (TR) 

6) Sobrepreço em razão da utilização incorreta do percentual de encargos sociais de 74,17% 

(setenta e quatro vírgula dezessete por cento) conforme informado na tabela SINAPI com 

vigência a partir de março de 2016. (TR) 

7) Sobrepreço em função de erro no cálculo (meses sem serviços de dragagem) do custo de 

monitoramento ambiental – programa de qualidade das águas - durante a dragagem. (TR) 

8) Sobrepreço em função de erro no cálculo (anos sem serviços de dragagem) do custo de 

monitoramento ambiental – programa de qualidade dos sedimentos - durante a dragagem. 

(TR) 

9) Sobrepreço devido a erro de cálculo no custo dos profissionais (programas de 

monitoramento ambiental) – meses sem serviços de Dragagem (Equipamentos 

desmobilizados). (TR) 

10) Ausência de anotação de responsabilidade técnica junto ao conselho regional de 

engenharia no paraná acerca da elaboração da planilha orçamentária. (TR) 

 

Concorrência Pública Internacional nº 01/2015 – Contrato nº 76/2015. 

1) Da utilização de fundamentação equivocada na prorrogação do prazo de execução do 

contrato. (DIJUR) 

2) Inexistência de prévia formalização de alterações contratuais e acréscimo substancial dos 

quantitativos unitários. (DIJUR/SECONTR) 
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3) Inexistência de comprovação da data efetiva da realização de levantamentos batimétricos, 

documentos estes fundamentais para medição e regular liquidação das despesas de contrato 

de dragagem. (DEMANT) 

4) Liquidação e pagamento irregular de despesas. (FISCAIS/DEPFIN) 

 

Procedimento administrativo nº 9.072.741-9, Edital de licitação nº 002/2007, Concorrência 

Pública, Instrumento contratual nº 026/2007. 

1) Falhas na fiscalização e gestão de contrato de obra pública, caracterizados nas medições, 

análise de projetos de readequação feitos pela contratada e ausência de pagamentos 

referentes a serviços efetivamente prestados, assim como por suspensões indevidas da 

execução contratual por parte da empresa pública estadual. (FISCAIS) 

2) Erros nos projetos, memoriais descritivos, especificações e planilhas orçamentárias, 

caracterizados pela falta de identificação e orçamentação de serviços, bem como pela falta ou 

deficiência de elementos necessários ao estudo e dedução de métodos construtivos (projeto 

básico), e à completa execução da obra (projeto executivo). (TR) 

3) Impropriedades observadas no procedimento de rescisão contratual. (DIJUR/SECONTR) 

 

 Cumprindo nossa função institucional de assessoramento, este é o relatório. 

 

 

 Atenciosamente, 

 
  

 Flávio Galli 

 Coordenador de Controle Interno 
(Assinado eletronicamente) 
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PROTOCOLO N.º 16.004.640-6 

ASSUNTO: ESTRUTURA, ORGANIZACAO E INFORMACAO 

INTERESSADO: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E 

ANTONINA 

Complemento:  CONTRADITÓRIO AO TCE/PR REFERENTE PRESTAÇÃO 

DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018 

 

 

 Sr. Dr. Procurador Jurídico 

 

  Trata-se de resposta aos apontamentos feitos pelo TCE/PR com relação 

à procedimentos licitatórios, como segue: 

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL 

1) Ausência de publicação da íntegra dos processos licitatórios  

  A Lei Estadual n.º 19.581/2018 determina que os órgãos estaduais e 

municipais da Administração Pública Direta e Indireta do Estado do Paraná 

deverão disponibilizar a íntegra dos seus processos licitatórios, em tempo real, 

nos respectivos sítios eletrônicos. 

Art. 1.º Os órgãos estaduais e municipais da administração pública direta e 

indireta que realizarem processos licitatórios, disponibilizarão a íntegra desses 

processos em tempo real em seus sites. 

Parágrafo único. O órgão responsável pelo processo licitatório disponibilizará 

pesquisa simplificada, permitindo como requisito único de busca o ano de 

abertura do edital. 
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Art. 2.º Quando os editais de licitação forem veiculados pela imprensa escrita, 

falada ou televisionada deverão informar os sites onde estarão disponibilizadas 

as íntegras dos processos licitatórios. 

  Em que pese a veiculação na íntegra dos processos licitatórios, esta 

empresa pública estando afeta aos ditames da Lei nº 13.303/2016, em especial 

no que se refere ao “orçamento sigiloso”, norteia a divulgação nos termos do art. 

Art. 34:  

“O valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa pública ou 

pela sociedade de economia mista será sigiloso, facultando-se à 

contratante, mediante justificação na fase de preparação prevista no 

inciso I do art. 51 desta Lei, conferir publicidade ao valor estimado do 

objeto da licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos 

quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração 

das propostas. 

  Importa destacar que os editais, termos de referência e anexos são 

devidamente divulgados no sitio www.comprasparana.pr.gov.br, cuja integração 

é feita ao ser lançado o certame no GMS – Gestão de Materiais e Serviços do 

Governo do Estado. Além disso, são publicados os extratos no DIOE e jornais 

de grande circulação e também no site da APPA. Também as fases posteriores 

(resultado, adjudicação, homologação, etc) pós sessão de abertura também são 

divulgados. 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 125/2018 

1) Vedação injustificada de participação de consórcio de empresas: 

  A vedação de participação de consórcio e cooperativas no subitem 6.4.1 

do Edital deveu-se ao fato de que, avaliadas as características do caso concreto 

e seu objeto, a competitividade seja mantida e ampliada sem a participação de 
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empresas consorciadas. Desse modo, o edital vedou a participação de consórcio 

com fundamento no seu poder discricionário. 

 

2) Exigência excessiva de documento de habilitação (catálogo dos 

produtos cotados); 

  Importa destacar o que se extrai do subitem 13.1.9:  

 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Observando as especificações constante 

dos itens 3, 4 e 5 e seus subitens do Termo de Referência, o 

arrematante deverá encaminhar catálogo dos produtos cotados 

conforme especificado nos itens 3.a), 3.b) e 3.c) do Termo de 

Referência. 

 A exigência de catálogos, para o arrematante, se justifica pela 

necessidade de confrontação entre o que está especificado no Termo de 

Referência com efetivamente o que será contratado pela Administração. Por 

outro lado, se fosse exigida amostra, se mostraria desarrazoado, além do que 

seria economicamente prejudicial ao licitante, impondo um gasto desnecessário. 

 

3) Exigência indevida de capital social integralizado mínimo para fins 

de habilitação; 

Verifica-se que no subitem 13.1.7 do Edital que houve a exigência de 1% 

do valor estimado como se vê abaixo: 

13.1.7.Comprovação de Capital Social integralizado ou valor do 

patrimônio líquido, igual ou superior a 1% (um por cento) do valor 

estimado da contratação, conforme item 18. a) iii constante do Termo de 

Referência; 

Tal previsão decorreu da estrita observância ao disposto no item 18 do 

Termo de Referência que estabeleceu que a “PROPONENTE deverá possuir 

capital ou patrimônio líquido de no mínimo 1% (um por cento) do valor da 
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proposta por ela informada e apresentar documentação que comprove tal 

capital.“ 

Não obstante ter sido exigida a porcentagem de 1%, temos que não houve 

ofensa para comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e 

para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente 

celebrado, tendo em vista que, no caso concreto sob exame, tal previsão do 

edital não configurou exigência que ultrapassaria o permitido pelo art. 31, § 3º, 

da Lei de Licitações. 

Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 

limitar-se-á a: 

(...) 

§ 3o  O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o 

parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente 

à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a 

atualização para esta data através de índices oficiais. 

Desta feita, temos que não ocorreu violação a dispositivo legal. 

 

4)  Violação ao direito de apresentar regularidade trabalhista tardia a 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

 No Edital há a previsão expressa de que a CNDT faz parte integrante dos 

documentos de Regularidade Fiscal (subitem 13.1.4). No item 15 do Edital temos 

no subitem 15.10 a previsão de que será assegurado o prazo de cinco dias para 

reapresentar os documentos, vejamos: 

“De acordo com art. 43, § 1° da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, 

havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certame.” 
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  Logo, restou garantido o direito de apresentar a regularidade trabalhista 

tardia pela ME e EPP. 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2018 

 Inicialmente cumpra destacar que não localizamos o Edital nº 132/2018. 

Em busca aos arquivos da APPA, assim como no GMS e 

Comprasparana.pr.gov.br, foi localizado o certame nº 132, porém do ano de 

2017. 

 

1) Vedação injustificada de participação de consórcio de empresas; 

  A vedação de participação de consórcio e cooperativas no subitem 6.4.1 

do Edital deveu-se ao fato de que, avaliadas as características do caso concreto 

e seu objeto, a competitividade seja mantida e ampliada sem a participação de 

empresas consorciadas. Desse modo, o edital vedou a participação de consórcio 

com fundamento no seu poder discricionário. 

 

      2) Utilização injustificada do Pregão Eletrônico. 

  O certame analisado (PP nº 132/2017) foi realizado sob a modalidade de 

pregão na forma presencial. Cumpre salientar como justificativa que o pregão 

presencial permite inibir a apresentação de propostas insustentáveis que 

atrasariam os procedimentos da modalidade eletrônica e aumentariam seus 

custos. Ressalta-se ainda a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante 

o pregão presencial e facilidade na negociação de preços, verificação das 

condições de habilitação e execução da proposta, além do que a opção pelo 

pregão presencial decorre de prerrogativa de escolha da Administração fixada 

pela Lei nº 10.520/02. 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 14/2018 

2) Vedação injustificada de participação de consórcio de empresas; 

  A vedação de participação de consórcio e cooperativas no subitem 6.4.1 

do Edital deveu-se ao fato de que, avaliadas as características do caso concreto 

e seu objeto, a competitividade seja mantida e ampliada sem a participação de 

empresas consorciadas. Desse modo, o edital vedou a participação de consórcio 

com fundamento no seu poder discricionário. 

 

3) Exigência indevida de capital social integralizado mínimo: 

Verifica-se que no subitem 10.2.7 do Edital que houve a exigência de 10% 

do valor estimado como se vê abaixo: 

10.2.7. Comprovação de Capital Social integralizado ou valor do 

patrimônio líquido, igual ou superior 

a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.. 

  Não obstante ter sido exigida a porcentagem de 10%, temos que não 

houve ofensa para comprovação da qualificação econômico-financeira dos 

licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser 

ulteriormente celebrado, tendo em vista que, no caso concreto sob exame, tal 

previsão do edital não configurou exigência que ultrapassaria o permitido pelo 

art. 31, § 3º, da Lei de Licitações. 

Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 

limitar-se-á a: 

(...) 

§ 3o  O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o 

parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente 

à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a 

atualização para esta data através de índices oficiais. 

Desta feita, temos que não ocorreu violação a dispositivo legal. 
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4) Violação ao direito de apresentar regularidade trabalhista tardia a  

microempresas e empresas de pequeno porte. 

  No Edital há a previsão expressa de que a CNDT faz parte integrante dos 

documentos de Regularidade Fiscal (subitem 10.2.4, “g”). No item 13 do Edital 

temos no subitem 13.6 a previsão de que será assegurado o prazo de cinco dias 

para reapresentar os documentos, vejamos: 

“De acordo com art. 43, § 1° da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, 

havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certame.” 

  Logo, restou garantido o direito de apresentar a regularidade trabalhista 

tardia pela ME e EPP. 

 

5) Exigência ilegal de declaração de propriedade do equipamento. 

  Tal exigência foi baseada, à época, no risco que estaria exposta a 

Administração Pública, posto que, conduziria todo o certame sem saber se 

aquele ofertante da menor proposta teria condições de celebrar o contrato e 

efetivamente executar o objeto licitado. 

 Importa destacar ainda que o certame em análise restou fracassado. 

Atualmente tramita novo processo licitatório, com a exclusão de declaração de 

propriedade, sendo admitida simples declaração, nos termos do Acórdão 

2672/19 – TRIBUNAL PLENO, in verbis: 

“Seria lícito ao Município de São Pedro do Ivaí exigir no edital, para efeito 

de qualificação técnica, a apresentação de relação explícita e da 

declaração formal da disponibilidade de instalações, máquinas, 

equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais 

ao cumprimento do objeto da licitação, mas não documentos de 

propriedade e localização prévia” 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 17/2018 

 

1) Vedação injustificada de participação de consórcio de empresas; 

  A vedação de participação de consórcio e cooperativas no subitem 6.4.1 

do Edital deveu-se ao fato de que, avaliadas as características do caso concreto 

e seu objeto, a competitividade seja mantida e ampliada sem a participação de 

empresas consorciadas. Desse modo, o edital vedou a participação de consórcio 

com fundamento no seu poder discricionário. 

 

 

2) Exigência excessiva de documento de habilitação (catálogo dos 

produtos cotados); 

 A exigência de amostras, para o arrematante, se justifica pela 

necessidade de confrontação entre o que está especificado no Termo de 

Referência com efetivamente o que será contratado pela Administração.  

 Os objetos da presente licitação são essenciais à segurança daqueles que 

os utilizarão. Justifica-se, dessa forma, que os produtos avaliados devam cumprir 

todas as normas de segurança com objetos de qualidade e durabilidade. 

 

3) Exigência indevida de capital social integralizado mínimo para fins 

de habilitação: 

  Verifica-se que no subitem 13.1.7 do Edital que houve a exigência de 10% 

do valor estimado como se vê abaixo: 

13.1.7. Comprovação de Capital Social integralizado ou valor do 

patrimônio líquido, igual ou superiora 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação.. 

  Não obstante ter sido exigida a porcentagem de 10%, temos que não 

houve ofensa para comprovação da qualificação econômico-financeira dos 

licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser 

ulteriormente celebrado, tendo em vista que, no caso concreto sob exame, tal 

Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:37. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:15



 
CPLC 

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143                                      www.portosdoparana.pr.gov.br 

 

previsão do edital não configurou exigência que ultrapassaria o permitido pelo 

art. 31, § 3º, da Lei de Licitações. 

Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 

limitar-se-á a: 

(...) 

§ 3o  O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o 

parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente 

à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a 

atualização para esta data através de índices oficiais. 

  Desta feita, temos que não ocorreu violação a dispositivo legal. 

  

4) Violação ao direito de apresentar regularidade trabalhista tardia a  

microempresas e empresas de pequeno porte; 

  No Edital há a previsão expressa de que a CNDT faz parte integrante dos 

documentos de Regularidade Fiscal (subitem 13.1.4). No item 15 do Edital temos 

no subitem 15.10 a previsão de que será assegurado o prazo de cinco dias para 

reapresentar os documentos, vejamos: 

“De acordo com art. 43, § 1° da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, 

havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certame.” 

  Logo, restou garantido o direito de apresentar a regularidade trabalhista 

tardia pela ME e EPP. 

 

5) Da possível especificação técnica excessiva; 

 O objeto da licitação em tela assim dispõe: 
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“ Aquisição ordinária de calçados e capacetes de segurança para uso dos 

componentes da UASP - Unidade Administrativa de Segurança Portuária 

da APPA”. 

  As especificações constantes no Termo de Referência e exigidas no 

Edital, se justificam pela necessidade de aquisição de produtos que visam a 

segurança dos usuários, tendo em vista que foram destinados aos integrantes 

da UASP – Unidade Administrativa de Segurança Portuária da APPA.  

 

6) Adjudicação injustificada em lotes de contratação. 

  O relatório final, aprovado pelo parecer jurídico e homologado pelo Diretor 

Presidente assim se manifestou: 

Na sequência, houve o chamamento da terceira classificada, a 
empresa EXTINCOMDO BRASIL, como se observa as fls 381, que 
apresentou proposta no valor de R$ 35.649,16(trinta e cinco mil, 
seiscentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos).Tendo 
apresentado em tempo hábil, os documentos de habilitação, fls. 382-
428; a empresa teve aprovada a Qualificação Econômica Financeira, 
conforme consta às fls. 430, e aprovada a Qualificação Técnica, fls.432. 
Ato contínuo, a empresa EXTINCOM DO BRASIL foi declarada 
vencedora do certame em 01/06/2018, com o valor de R$ 35.649,16 
(trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais e dezesseis 
centavos). Não houve manifestação das outras empresas participantes 
do certame, no prazo legal, quanto à interposição de Recursos. 
Cumprido todos os ritos editalícios, e não havendo novas 
possibilidades de ingresso administrativo de recursos, adjudicou-se, 
em 06/06/2018,o Objeto do lote 01em favor da EXTINCOM DO 
BRASIL, com o valor de R$ 35.649,16 (trinta e cinco mil, seiscentos e 
quarenta e nove reais e dezesseis centavos). 
 

 Justificada pela existência de somente 1 (um) lote, todas as medidas 

legais quanto a declaração de vencedor, adjudicação e homologação foram 

respeitadas. 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 02/2018 

4) Divergências encontradas entre o edital e o termo de referência.  
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             Resta prejudicada a resposta ao quesito tendo em vista a ausência de 

informação de quais seriam as possíveis divergências. 

 

             São estas as considerações atinentes à Comissão de Licitações e 

Cadastro. Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos 

posteriores, afirmando ainda, que este Presidente assumiu este posto em 05 de 

julho de 2019, tendo já efetuado várias correções e adequações nos editais desta 

Administração, em especial quanto à aplicação da Lei nº 13.303/2016 e as 

orientações do TCE/PR. 

 

Paranaguá, 20 de setembro de 2019. 

 

ANGELO GERALDO BOCHENEK 

PRESIDENTE DA CPLC 
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Paranaguá, 11 de setembro 2019. 

PROTOCOLO: 16.004.640-6 

Assunto: Contraditório ao TCE/PR referente Prestação de Contas Exercício 2018. 

Ref. Aos esclarecimentos da DISUPA aos PE 132/2019 e PP 14/2018 

 

Prezados Senhores, 

 

De acordo com o a indicação do Controle Interno e pedido de esclarecimento da 

Diretoria Jurídica referente ao Processo nº 288360/18 – PCA 2018, esta Divisão segue com a 

explicativa de dos processo que lhe cabem, sendo eles Pregão Eletrônico 132/2018 e Pregão 

Presencial 14/2018, qual no relatório do TCE/PR é indicado com processo sem motivação para 

as escolhas de modalidade. 

Na pesquisa realizada nesses procedimentos licitatórios constatou-se que não há 

registros do Pregão Eletrônico 132/2018 em nenhum de nossos sistemas ou suportes utilizados 

para o processo licitatório (GMS, E-protocolo, Licitações-e - Banco do Brasil, Pastas setoriais em 

rede, Site Compras Paraná, e-mails no Expresso), os processos que mais se assemelham: 

 

 PE 32/2018 – Objeto: Academias ao ar livre para o pátio de triagem, protocolo nº 

14.909.219-6, procedimento HOMOLOGADO, Contrato 050/2018 empresa S.O Ziober & Cia 

Equipamentos Metalurgicos Ltda - EPP – Fiscais (O.S 144/18) Marcell Gutter Villatore (Matrícula C 

– 9676),  Jean Marcel Kutianski (Matrícula C – 9591) e Graziella Buba (Matrícula C – 9756) – 

Designação da Comissão de Recebimento permanente (Portaria nº 355-18) membros Jean 

Michel Carvalho Suveges (Matrícula P – 2084), Victor Yugo Kengo (Matrícula C – 9698) E André Luiz 

Chapaval dos Santos (Matrícula P – 1382), a motivação para escolha da modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO foi realizada pelo Chefe da Divisão da época Sr. Mário Ferreira Lopes Netto e com 

ciência e aprovação da Chefe do DEPADM Sra. Nilceia Aparecida Hopka está acostado ao 

processo nas folhas 105 à 106. 
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 PE 137/2018 – Objeto: Baterias Seladas, protocolo nº 15.041.536-5. 

 

HISTÓRICO: Publicada em 03/04/2018, a motivação para escolha da modalidade foi instruída 

pelo Chefe da DISUPA (Divisão de Suprimento e Patrimônio) na época o Sr. Mario Ferreira Lopes 

Netto com ciência e aprovação da Sra. Nilceia Aparecida Hopka Chefe do DEPADM 

(Departamento Administrativo) está consta nas folhas 59 à 60 do protocolo, em 18/04/2019 foi 

suspensa para ajustes do Termo de Referência, sendo republicado 05/07/2019 manteve-se a 

mesma posição quanto a escolha da modalidade sendo apresentada a justificativa da escolha 

nas folhas 207 à 208 do protocolo sendo instruída e autorizada pelas mesmas figuras 

anteriormente mencionandas, declarou-se DESERTO em 03/08/2018, manifestado interesse do 

setor demandante e devido a necessidade de aquisição, houve adequações do Termo de 

Referência, nova pesquisa de mercado e publico-se novamente o edital  em 11/10/2018, estando 

nas páginas 366 à 367 a motivação da escolha da modalidade sendo autoria dos Chefes já 

descritos acima , o processo resultou em FRACASSADO na data 17/12/2019.  
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Quanto ao Pregão Presencial 14/2018 também questionado pelo TCE/PR, resulto num 

procedimento licitatório FRACASSADO, protocolo nº 15.056.036-5, a justificativa para adoção do 

PREGÃO PRESENCIAL foi instruída pelo Chefe da DISUPA na época o Sr. Mário Ferreira Lopes 

Netto com ciência e autorização da Chefe do DEPADM Nilcéia Aparecida Hopka nas folhas 124 à 

126.  

Ocorre que a licitação em questão já foi alvo de achados do TCE/PR, sendo aplicado 

ADVERTÊNCIA através do Ofício nº 071/2018 e respondido pela APPA através do Ofício 262/2018. 

Resultando na troca de modalidade e sendo administrado como PREGÃO ELETRÔNICO 530/2018 

(fls. 303 à 304). Com Posterior HOMOLOGAÇÃO à favor da empresa Montepar Montagens e 

Equipamentos Paranaguá Ltda – EPP sendo constituído o contrato 037/2018 que tem como 

fiscais (O.S 131-18) os Srs. Marcelo de Almeida Pires (Matrícula P-1289), Giovani Carlos Sehaber 

(Matrícula P – 2081) e André Luiz Chapaval (Matrícula P-1382) decorrendo da Comissão de 

Recebimento Definitivo (Portaria 145-19) os membros nomeados são os Srs. Edson Kyoharu 

Wakiuchi (Matrícula P - 1319) e Marcelo Almeida Pires (Matrícula P – 1289).   

 

Considerando os apontamentos exposto pelo TCE/PR, acreditamos não se aplicar aos nossos 

procedimentos licitatórios, mencionados no relatório referente a prestação de Contas da APPA – 

2018, as recomendações, devido os achados entrar em conflito com o nosso histórico, o qual foi 

apresentado neste despacho.   
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Sendo o que tínhamos, encaminhamos nosso relatório para conhecimento de todos os 

envolvidos e para as demais providências cabíveis. 

 

Nos colocamos a disposição caso haja dúvidas. 

 

Atenciosamente, 

 
(Assinado eletronicamente) 

Nivaldo Domanski Dos Santos  - Chefe da DISUPA     
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IRREGULARIDADES DISTRIBUIÇÃO 

Edital de Pregão Eletrônico n.º 14/2018 Documento 03 

Concorrência pública internacional nº 
122/2016 – Contrato nº 24/18 

Documento 04 e 05  

Concorrência Pública internacional nº 02/2018 Documentos 06, 07, 08, 09 e 10 

Concorrência Pública Internacional nº 01/2015 

– Contrato nº 76/2015 
Documentos 06, 11 e 12  

Procedimento administrativo nº 9.072.741-9, 

Edital de licitação nº 
002/2007, Concorrência Pública, Instrumento 

contratual nº 026/2007 

Documento 06 
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De: Eng. Marcell Güther Villatore C-9676 

Para: DEMANT – Eng. Rogério Amado Barzellay 

Assunto: Informações para instrução do Protocolo nº 16.004.640-6. 

 

 

 

Sr. Diretor, 

 Conforme solicitado via Comunicação Interna nº 004/2019/DEMANT, venho apresentar 

as informações necessárias para instrução do Protocolo nº 16.004.640-6. 

 Primeiramente, cabe informar que o Pregão Presencial nº 14/2018 teve por objetivo a 

“Contratação de empresa prestadora de serviços para o fornecimento, mediante locação, de 

Plataforma Elevatória com Operador, para apoio a manutenção civil e outros serviços congêneres 

nas áreas do Porto de Paranaguá”. 

 Em especial aos itens apontados no relatório do TCE, tenho a esclarecer: 

Item 2) “vedação injustificada de participação de consórcio de empresas” 

 O objeto principal da licitação é a locação mensal de 1 (uma) Plataforma Elevatória com 

Operador, no qual o próprio objeto evidencia a inviabilidade pelo parcelamento do contrato, e 

consequentemente a participação em consórcio de empresas.  

Item 5) “exigência ilegal de declaração de propriedade do equipamento” 

 A exigência pela propriedade do equipamento teve como finalidade eliminar dificuldades 

encontradas em outras licitações e contratos desta APPA, cujas características foram semelhantes. 

Contudo, face ao exposto no Art.76 da lei Estadual nº 15.608/07, estaremos revisando a emissão 

de novos documentos para que não venham apresentar novamente esse vício.   

Oportuno informar que o citado Pregão Presencial nº 14/2018 foi fracassado, conforme 

consta no portal compras Paraná: 

Inserido ao Documento 45364 por RAYSSA FERNANDA CASTRO DE OLIVEIRA em: 10/09/2019 17:36. Assinado por: Marcell Guther Villatore em: 10/09/2019 17:51. Para mais

informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: cb15fe6a7bceeb2b806b1c5298dad6c6
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http://www.administracao.pr.gov.br/Compras/Pagina/Compras-Parana-Consulta-de-Editais-e-

Licitacoes 

Sendo o que tinha para o momento, retorno o presente documento para as necessidades 

que o tema requer.  

 

Atenciosamente, 

 

Em 06 de setembro de 2019. 

 

 

Eng. Marcell Güther Villatore - C: 9676 

Inserido ao Documento 45364 por RAYSSA FERNANDA CASTRO DE OLIVEIRA em: 10/09/2019 17:36. Assinado por: Marcell Guther Villatore em: 10/09/2019 17:51. Para mais

informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: cb15fe6a7bceeb2b806b1c5298dad6c6
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De: Eng Victor Yugo Kengo 

Para: DEMANT – Eng. Rogério Amado Barzellay 

Assunto: Informações para instrução do Protocolo nº 16.004.640-6. 

 

 
 
Sr. Diretor, 
 

Conforme solicitado via Comunicação Interna nº 710/2019- 004/2019/DEMANT, venho 

apresentar as informações necessárias referente a Concorrência pública nº122/2016 – 

Contrato nº 24/18, para instrução do Protocolo nº 16.004.640-6 

 
1) Projeto básico deficiente – inexistência de normas adequadas de fiscalização e 

cronograma físico inadequado 

 

Em que pesem as observações do TCE no relatório anual a respeito da concorrência 

pública nº 122/2016, contrato nº 24/2018, no qual observou que o projeto básico licitado 

apresentava deficiência quanto a inexistência de normas adequadas de fiscalização e 

garantias adicionais e cronograma físico inadequado, temos a informar que as presentes 

observações já haviam sido apontadas através do Ofício nº 4174/18-OCN-DP,  sendo 

devidamente esclarecidas através de Petição Intermediária nº 37669/19, em 24 de janeiro de 

2019, conforme fl. 32, do Protocolo nº 15.437.107-9 (anexo). 

 

 
Em,  09/09/2019 
 
Victor Yugo Kengo 

Chefe DIMIND 

(assinado eletronicamente) 

Inserido ao Documento 45369 por RAYSSA FERNANDA CASTRO DE OLIVEIRA em: 10/09/2019 17:51. Assinado por: Victor Yugo Kengo em: 11/09/2019 09:01. Para mais informações

acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: 7e4ac62356acdb0454b68a1c98023f31
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ESTADO DO PARANÁ

Folha 1

DIGITAL
Protocolo:                                  Vol.:

15.437.107-9
Órgão Cadastro:

1
APPA

Em: 22/10/2018 09:16
77.996.312/0001-21CNPJ Interessado 1:

Interessado 1: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Interessado 2:  -
Assunto: ESTRUTURA, ORGANIZACAO E
Palavras chaves: INFORMACAO

Cidade: CURITIBA / PR

Nº/Ano Documento:  - Origem: TRIBUNAL
Complemento: REFERENTE CONCESSÃO DE CONTRADITÓRIO - PRAZO DE 15 DIAS.

Para informações acesse: www.eprotocolo.pr.gov.br/consultapublicaCódigo TTD: -
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ESTADO DO PARANÁ 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 

Presidência 
 

 

       PROTOCOLO Nº 15.437.107-9 

 

 

INTERESSADO: TCE/PR 

ASSUNTO: Ofício nº 4174/18-OCD/DP – Processo nº 418171/18 

Concessão de Contraditório 

 

 

Processo que trata do tema,  protocolo sob o nº 15.417.685-3  

 

À 

DIJUR 

 

Para as devidas providências, com a urgência que o tema requer. 

 

Em, 22/10/2018 

 

 

Lourenço Fregonese 

Diretor Presidente 

 

 

 

 

 

 

Combater a Dengue é Dever de Todos! 
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ESTADO DO PARANÁ 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 

Diretoria Jurídica  

 

1 
Combater a Dengue é Dever de Todos! 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 CEP 83.203-800 – Paranaguá – PR 

 

PROTOCOLO nº 15.437.107-9 

DE: DIJUR 

PARA: DEMANT 

 

  Sr. Diretor, 

 

  Trata-se de protocolo oriundo de correspondência recebida pela APPA, dando 
prazo de 15 dias para que esta Administração exerça seu direito ao contraditório, no processo 
n° 418171/18, o qual tramita junto ao Tribunal de Contas do Estado e comunica irregularidade 
no processo de licitação de modalidade Concorrência Pública n° 122/2016. 
 
  Tendo em vista que a maioria dos apontamentos feitos pelo TCE são de ordem 
técnica, referente à licitação do Berço 201, encaminhamos para que sejam feitas as 
considerações pertinentes. 
 
  Em tempo esclarecemos que, conforme observado pela Presidência, há 
protocolado tratando sobre o mesmo tema, de n° 15.417.685-3 (referente ao processo n° 
691129/18), enquanto que o presente protocolado trata do processo 418171/18, os quais 
foram apensados pelo Tribunal por abordar o mesmo assunto.   
 
  Sendo assim, anexamos ao presente o protocolado n° 15.417.685-3 e 
encaminhamos cópia dos processos em mídia digital, uma vez que o tamanho dos arquivos 
não é suportado pelo software eprotocolo. 
  
 
 

Paranaguá, 24 de outubro de 2018. 
   

 
JACKSON LUIS VICENTE 

DIRETOR JURÍDICO 
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DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR X4LX.TIJP.AYCZ.3Q63.T

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 
GABINETE DO CONSELHEIRO FABIO CAMARGO 

 

 

Processo nº: 418171/18 

Origem: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E 
ANTONINA 

Interessado: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E 

ANTONINA, ERICA CHIN LEE, GUILHERME COSTA DE 
TOLEDO, JAMILE LUZZI ELIAS, LOURENÇO FREGONESE, 

LUIZ HENRIQUE TESSUTTI DIVIDINO, PAULINHO DALMAZ 

Assunto: COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE 

Despacho: 1677/18 

 

 

Indefiro o pedido de prorrogação de prazo formulado pela 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (peça 107), pois a data prevista 
para manifestação da parte é 24/01/2019, conforme informado pela Diretoria de 

Protocolo (peça 112). 

À Diretoria de Protocolo para controle do prazo. 

Publique-se. 

 

 

Curitiba, 5 de dezembro de 2018. 
 

 
FABIO CAMARGO 

Conselheiro  
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 

 Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 

 

Diretoria de Engenharia e Manutenção - DEMANT 

 
 

 
 

Combater a Dengue é Dever de Todos! 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 

 
1 

 
 
 
 

Comunicação Interna: 427/2018 

 

Protocolo nº 15.437.107-9 

 

Data:   19/12/2018 

 

De:    DEMANT – Eng. Guilherme C. de Toledo  

 

Para:  DEPEMA 

  

Assunto: Processo nº 418171/18 - TCE  

 

Senhor Chefe, 

 

 Considerando o despacho do Conselheiro Fabio Camargo, onde o prazo para manifestação é dia 

24/01/2019, encaminho o presente protocolo para Comissão de Fiscalização do Contrato de Ampliação 

e Reforma do Berço 201/202, para subsidiar a resposta da APPA, relacionado ao tema. 

  

  

  Atenciosamente, 

 

 

Eng. Guilherme Costa de Toledo 

Diretor de Engenharia e Manutenção – DEMANT 
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ESTADO DO PARANÁ 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 

 
 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 

Gabinete da Presidência 
Av. Ayrton Senna, 161  CEP 83.203.800  -  Paranaguá – PR 

Fone 0XX 41 3420-1102  -  Fax-0 XX 41 3422-5324 e-mail: presidencia@appa.pr.gov.br 

INFORMAÇÃO DE PROCESSO 

PROTOCOLO Nº 15.437.107-9 

 

 

Ref.: PROCESSO nº 418171/18 - TCE 

 

Prezada Diretoria,  

 

Em referência ao questionamento feito pela Comunicação Interna nº 427/2018, 

primeiramente cabe-nos salientar que esta Comissão de Fiscalização possui somente a 

competência para fiscalizar a execução do escopo do referido contrato vigente - Contrato nº 

024/2018 – APPA/EP.  

A respeito da Proposta da Comunicação de Irregularidade, esta comissão descreve 

informações que considera pertinentes para subsidiar na resposta técnica ao Tribunal de 

Contas.  

Inicialmente, observamos que o Conselheiro Fabio Camargo analisou a Proposta de 

Comunicação de Irregularidade realizada pela 4ª Inspetoria de Controle do TCE (Despacho nº 

1458/18 – Fl. 671 do Processo nº 691129/18) e concluiu que não há elementos que denotem 

riscos ao erário ou mesmo má-fé dos envolvidos.  

Ainda, referente aos outros tópicos apontados pelo TCE, reiteramos as informações 

já respondidas no Ofício nº 656/2018 e, em relação a necessidade de garantia adicional pelo 

pagamento na fase de fabricação, informamos que foi realizado o Primeiro Termo Aditivo 

(em anexo) ao Contrato nº 024/2018, objeto desta licitação, prevendo que a Contratante 

contratará Seguro Garantia, sem ônus para esta Administração, e firmará termo de Fiel 

Depositário para partes e peças dos equipamentos eletromecânicos até o momento em que os 

mesmos forem recebidas pela APPA.  

Assim, encaminhamos esse processo à Diretoria Jurídica a fim de se dar atendimento 

ao pleito.  

 

Em 08 de janeiro de 2019. 

 

Comissão de Fiscalização da Obra do Berço 201 (OS nº 134 e 139 de 2018).  
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PROTOCOLO N.º  15.437.107-9 

INTERESSADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

ASSUNTO: Ofício no 4174/2018-OCD/DP – Processo no 418171/18 – 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

 Concessão de Contraditório 

 

 

Sr. Dr. Procurador Jurídico 

 

 

1. Trata-se de protocolo oriundo de correspondência1 recebida pela APPA, dando 

prazo de 15 dias, nos termos do Despacho no. 1471/182, para que esta administração 

exerça seu direito ao contraditório, no processo no. 418171/18, o qual tramita junto ao 

Tribunal de Contas do Estado e comunica irregularidade3 no processo de licitação na 

modalidade Concorrência Pública no.  122/2016. 

2.  À fl. 07 o Diretor Presidente informa que o processo que trata do tema está 

protocolado no. 15.417.685-3 e encaminha o presente protocolo à DIJUR para as devidas 

providências. 

3. O Diretor Jurídico, à fl. 8, solicita ao Diretoria de Engenharia e Manutenção 

(DEMANT) que preste as informações técnicas cabíveis tendo em vista que os 

apontamentos feitos pelo TCE são de ordem técnica e, ainda, esclarece que o protocolado 

no. 15.417.685-3 refere-se ao processo no. 691129/18, enquanto que o presente 

protocolado trata do processo 418171/18, os quais foram apensados pelo Tribunal por 

abordar o mesmo assunto. 

4. À fl. 09, o Relator presidente da instrução do processo no TCE-PR, indeferiu o 

pedido de prorrogação de prazo formulado pela APPA mantendo-se a data de 24/01/2019 

para a apresentação do contraditório. 

5.  A DEMANT, em 19/12/2018, por meio da CI no. 427/2018, encaminhou o 

protocolo para a Comissão de Fiscalização do Contrato de Ampliação e Reforma do Berço 

201/202, para subsidiar a resposta da APPA. 

6. Em atenção a CI no. 427/2018, a Comissão de Fiscalização informa, em 

síntese, que: (a) possuiu competência para fiscalizar a execução do contrato no. 

024/2018-APPA/EP; (b) que descreve as informações que considera pertinentes para 

subsidiar a resposta técnica ao TCE-PR; (c) que o Conselheiro Fábio Camargo analisou a 

Proposta de Comunicação de Irregularidade do Processo no. 691129/18 às fls. 671 e 

concluiu que não há elementos que denotem riscos ao erário ou mesmo má-fé dos 

                                                           
1 Ofício n. 4174/18-OCN-DP, datada de 15/10/2018, recebido via postal, constante às fls. 02/03. 
2 Fls. 3943 do processo 418171/18. 
3 Análise Técnica – Comunicação de Irregularidade – Concorrência Pública no. 122/16, constante às fls. 570/581 

do protocolo no. 15.417.685-3. 
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envolvido; (d) reiteram as informações respondidas pelo Ofício no. 656/20184 referente 

aos outros tópicos apontados pelo TCE; e, por fim, (e) informam que em relação a 

necessidade de garantia adicional pelo pagamento na fase de fabricação foi tratado, nos 

termos do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato no. 024/2018, que a Contratante 

contratará seguro Garantia, sem ônus para a APPA, e firmará termo de Fiel Depositário 

para partes e peças dos equipamentos eletromecânicos até o momento em que os 

mesmos forem recebidas pela APPA. 

 A Comissão juntou o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato que foi assinado em 

17/10/2018 (fls. 12/13) e encaminhou o protocolado à esta DIJUR a fim de se dar 

atendimento ao pleito. 

7. Eis, em síntese, o relatório. 

 

8.  Em 24/01/2018, este peticionante apresentou a defesa administrativa ao Sr. 

Dr. Procurador Jurídico que, após análise, determinou a apresentação da mesma junto ao 

TCE-PR. 

9. Como se verifica pelo Recibo de Petição Intermediária no. 37669/19 foi 

apresentada a defesa administrativa perante o Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

(documentos em anexo). 

 

10.  Diante dos fatos apresentados, recomendamos que seja o presente 

protocolado encaminhado à presidência para que se tenha ciência da defesa apresentada. 

 

Paranaguá, 24 de janeiro de 2019. 

 

PAULO SÉRGIO NOWACKI 

OAB/PR 29.921 - matrícula 2131  

DIRETORIA JURÍDICA (DIJUR) – APPA 

/ 

/ 

/ 

                                                           
4 Ofício no. 656/2018-APPA/EP, constante às fls. 536/540 do protocolo no. 15.417.685-3 em resposta ao ofício 

no. 168/18 (fls. 531/534) da 4ª Inspetoria de Controle Externo do TCE-PR. 
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PROTOCOLO N.º   15.437.107-9 
 

Ciente da cota lavrada pelo Advogado Paulo Sérgio Nowacki. Envie-se 

ao Sr. Diretor Presidente, com nossas homenagens de praxe, para 

ciência do teor da cota jurídica e, se assim entender, proceda a 

devolução do protocolado para o devido arquivamento. 

  

Paranaguá, 24 de janeiro de 2019. 

 

 

 

LUCIANO SCHLUMBERGER 

Procurador Jurídico – APPA 

/ 

/ 

/ 

 

 

 

 

17

Inserido ao protocolo 15.437.107-9 por: Paulo Sérgio Nowacki em: 24/01/2019 17:22. Assinado por: Paulo Sérgio Nowacki em: 24/01/2019 17:22. Assinado por: Luciano
Schlumberger em: 24/01/2019 17:40. Para mais informações acesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código:
97ab6f0db0b40d6dad9fd044b1f26bfe
Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:38. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:17



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 
 

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ 
 

DIJUR – DIRETORIA JURÍDICA 
 

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 
Avenida  Ayrton Senna da Silva, 161,  Dom Pedro II - CEP 83.221-030 - Paranaguá - Paraná  

Fone: (41) 3420-1395 Fax: (41) 3420-1223 

 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO DO PARANÁ FÁBIO CARMARGO. 

 

 

 
PROCESSO: 418171/18 TCE-PR - referente ao processo anexado no. 691129/18  

ORIGEM: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 

ASSUNTO: COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE 

PROTOCOLO: 15.437.107-9 – APPA/EP 

  

 

 

 

 

 

DEFESA ADMINISTRATIVA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS 

 

 

 ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – 

APPA, inscrita no CNPJ no. 79.621.439/0001-91, neste ato representada pelo Diretor 

Presidente, Sr. LUIS FERNANDO GARCIA DA SILVA, vem respeitosamente à 

presença de Vossa Excelência, por meio da Diretoria Jurídica, nos autos do 

Processo Administrativo nº 418171/18-TCE-PR, em atendimento ao disposto no 

Ofício nº 4174/18-OCN-DP, de 15 de outubro de 2018, para apresentar  

 ALEGAÇÕES DE DEFESA e as RAZÕES DE JUSTIFICATIVA,  

 nos termos do art. 357, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná – TCE/PR, o que faz da forma que se segue: 

 

I – SÍNTESE DOS FATOS 

1. Trata-se de Comunicação de Irregularidade no. 691129/18, com pedido 

de medida cautelar, proposta pela 4ª Inspetoria de Controle Externo em face da 

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina –APPA e respectivos agentes 

públicos elencados na Matriz de Responsabilidade, relatando supostas 

irregularidades na Concorrência Pública nº 122/16-APPA para a contratação de 

empresa especializada para a execução de obras e instalações de modernização 

dos berços de atracação 201 e 202, e ampliação do berço 201, composto por todas 

as obras e todos os equipamentos eletromecânicos. 
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2.  À peça 3, a Inspetoria apontou deficiência do projeto básico (termo de 

referência) pela falta ou inadequação dos seguintes elementos:  

 

(a)  critérios de medição (art.6°, inc. IX, “e” da Lei n° 8.666/93);  

(b)  definição precisa das etapas de pagamento cronograma físico 

deficiente (art.6°, inc. IX, “e”, da Lei n° 8.666/93);  

(c)  percentuais correspondentes às etapas de pagamento e 

fundamentos que os justificam (art.6°, inc. IX, “e”, da Lei n° 

8.666/93);  

(d)  falta de garantia adicional pelo pagamento na fase de fabricação 

(art. 56, §5° da Lei n° 8.666/93);  

(e)  cronograma inadequado com o objeto licitado, visto que houve 

previsão do início do pagamento de grupos de itens (18, 19, 20, 21, 

22, 25, 26) em um período que, por motivos técnicos, consoante 

pedido da contratada, não poderiam ser executados (art.6°, inc. IX, 

“e”, da Lei n° 8.666/93). 

  

3. A Inspetoria apresenta, em síntese, como Proposta de Encaminhamento 

que seja: (I) recebida a comunicação de irregularidade; (II) deferida medida cautelar 

para determinar que não sejam realizados pagamentos referentes ao escopo 

eletromecânico, até formalização de aditivo contendo a obrigação de serem 

apresentadas garantias adicionais e a fundamentação técnica acerca da alteração 

do cronograma físico; (III) sejam citados os responsáveis para, querendo, 

apresentarem manifestações/ (IV) ao final que (a) seja avaliada a responsabilidade 

dos agentes elencados na matriz de reponsabilidade; (b) a expedição de 

determinações para futuras licitações; e, (c) seja emitido alerta ao Gestor e à 

Empresa Pública para tomar todas as medidas necessárias, de forma a prevenir que 

os riscos identificados pela ICE não se concretizem na execução contratual. 

4. Mediante o Despacho no. 1451/18 – GCILB (peça 37), o Douto 

Conselheiro Superintendente determinou a autuação do procedimento como 

Comunicação de Irregularidade. 
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5. Pelo Despacho no. 1490/18 – GCIZL (peça 40) o r. Conselheiro entendeu 

pela existência da conexão entre processos e determinou o apensamento do autos 

no. 691129/18 aos processo no. 418171/18.  

6. Por meio do Despacho no. 1458/18 – GCFC (peça 44 do Processo no. 

691129/18), em atenção ao pedido de medida cautelar, o Relator apontou que “ao 

menos neste momento, não há elementos que denotem riscos de dano ao 

erário ou mesmo má-fé dos envolvidos” tendo em vista que as alterações foram 

precedidas de pareceres e análise técnica. O Relator ainda assentou que 

“aparentemente o contratado está cumprindo com os seus deveres contratuais, 

já que não há elementos em sentido oposto e, ainda, as elencadas falhas, em 

tese, possuem natureza formal”. Outrossim,  determinou o apensamento destes 

autos ao Processo no. 418171/18. 

7. Considerando o apensamento, o Conselheiro Relator Fábio Camargo, por 

meio do Despacho no. 1471/18, determinou a citação de Érica Chin Lee, Jamile 

Luzzi Elias, Guilherme Costa de Toledo, Paulinho Dalmaz, Luiz Henrique Tessutti 

Dividino e da APPA, para que apresentem defesa. 

8. Os ofícios para contraditório foram expedidos como se verifica às peças 

88/93. 

9. Eis o breve relato dos fatos. 

 

II – DA TEMPESTIVIDADE 

10.  Pelo Despacho no. 1677/18, do Gabinete do Conselheiro Fábio Camargo, 

de 05/12/2018, constante à fl. 09, do protocolado no. 15.437.107-9/APPA, indica que 

a data para manifestação da parte é até 24/01/2019. 

11. Assim, não há que se falar em intempestividade da presente defesa. 

 

III – PRELIMINAR  

12. Dispõe o art. 358, do Regimento Interno do TCE-PR que havendo mais de 

um responsável pelo mesmo fato, a defesa apresentada por um deles aproveitará a 

todos, no que concerne às circunstâncias objetivas. (Redação dada pela Resolução 

n° 24/2010) 
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13. Assim, desde já, requer-se que a presente defesa seja recebida 

aproveitando a todos diante das circunstâncias objetivas dos fatos. 

 

IV – DO MÉRITO 

 

14. A 4ª. Inspetoria ao examinar o procedimento n° 15.247.222-6 (Anexo 12), 

entendeu que o Projeto Básico da Concorrência n° 122/16, da APPA, 

apresentaria lacunas decorrentes falta ou inadequação dos seguintes 

elementos: a) critérios de medição (art.6°, inc. IX, “e”); b) definição 

precisa das etapas de pagamento (art.6°, inc. IX, “e”, da Lei n° 

8.666/93); c) percentuais correspondentes às etapas de pagamento, 

e fundamentos que os justificam (art.6°, inc. IX, “e”, da Lei n° 

8.666/93); d) garantia adicional pelo pagamento na fase de fabricação 

(art. 56, §5° da Lei n° 8.666/93); e) cronograma adequado com o 

objeto licitado, conforme analisado no Anexo 20, visto que houve 

alteração considerável acerca da duração das etapas, bem como da 

data de início e término destas (art.6°, inc. IX, “e” Lei no. 8.666/93). 

15. Tal entendimento não merece prosperar como restará demonstrado pelos 

documentos, análise técnica e demais esclarecimentos prestados aos autos, eis que 

os elementos necessários e suficientes, embora não constem com nível de precisão 

que a Inspetoria entenda por adequado são suficientes para caracterização da obra 

não havendo falar em deficiência do projeto. Senão, vejamos: 

 

 IV.1 - DAS LACUNAS DECORRENTES DA FALTA OU INADEQUAÇÃO 

DOS ELEMENTOS “a”, “b” e “c” 

16. A Inspetoria indica que o projeto básico deve ter o detalhamento 

necessário para conter os elementos previstos no art. 6º, inc. IX, da Lei de 

Licitações, não podendo a contingência de em alguns objetos ser necessário um 

detalhamento adicional por parte do contratado, facultar que este influencie em 

elementos atrelados à normas de fiscalização (alínea “e” do inc. IX do art.6° da Lei 

n° 8.666/93), como critérios de medição, etapas de pagamento, fases de início e 

término da execução física das etapas (cronograma físico), e percentuais a serem 

pagos por etapa, com as consequentes justificativas técnicas.  

17. Razão não assiste à 4ª. Inspetoria de Controladoria Externa. 
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18. Como se pode notar, a Inspetoria acredita que, em tese, o Projeto Básico 

foi omisso quanto (a) aos critério de medição, (b) da definição precisa das etapas 

de pagamento cronograma físico deficiente e (c) percentuais correspondentes 

às etapas de pagamento e fundamentos que os justificam, relacionados à parcela do 

objeto que trata dos equipamentos eletromecânicos (atrelados aos grupos de itens 

n° 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 27,) que, nos termos do requerimento da 

empresa, representa o valor de R$ 113.092.000,67, ou, 63,68%do total do contrato. 

19. O art. 6º., inc. IX, “e” da Lei no 8.666/93 dispõe que: 
 
Art. 6° Para os fins desta Lei, considera-se: 
(...) 
IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou 
serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto 
ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 
definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: 
(...) 
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a 
sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados 
necessários em cada caso; 

19. Alega a 4ª. Inspetoria que não foi definido na licitação o critério de 

medição, por item, que seria adotado quando da fiscalização do contrato (item 9, fls. 

17, da Comunicação de Irregularidades). 

20. As normas de fiscalização que foram estabelecidas nos documentos da 

licitação são suficientes para acompanhamento da execução da obra. As medições 

dos serviços, efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, serão 

realizadas mensalmente de acordo com a Planilha de Preços de acordo com o 

Termo de Referência (fls. 26 do Anexo 1).  

21. Não há que se falar que o regime de execução adotado na licitação é o de 

empreitada por preço unitário, como quer fazer crer a Inspetoria. 

22. Com a indicação de quantitativos o que se buscou foi a possibilidade da 

recusa de pagamento pela Contratante se o serviço não for executado de acordo 

com as especificações aceitas e apresentadas. Tanto é assim que, no citado Termo 

de Referência, ficou expressamente consignado à fl. 26 que:  
 
“O Órgão Contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 
certificação, o serviço executado não estiver de acordo com a especificação apresentada 
e aceita”. 
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23. As sequências de atividades contempladas no cronograma da licitação 

corroboradas pela descrição contida no item 5.3 do Termo de Referência (fls. 13/27 

do anexo 1) são suficientes para se saber quais são as etapas de pagamento do 

contrato quando for realizada a fiscalização da obra pela Contratante.  

24. O simples fato da Administração efetuar medições e pagamentos no 

curso do contrato não pode afastar o regime de empreita por preço global. Aliás, 

esses atos acontecem com frequência nas obras. A medição, no caso de empreitada 

por preço global, é feita sem tanta vinculação às unidades medidas. Na verdade, 

mede-se a etapa do cronograma.  

25. O que interessa saber não são quantas unidades de cada item da planilha 

foram alocadas na execução, mas se aquela fase foi concluída. Trata-se, por assim 

dizer, mais de uma verificação de atingimento das metas do cronograma do que 

propriamente de uma medição. Portanto, a empreitada por preço global não é 

incompatível com o pagamento conforme as medições. 

26. O TCU já assentou que no regime de empreitada por preço global há 

necessidade de que os pagamentos correspondam aos serviços efetivamente 

executados conforme se percebe no trecho do voto condutor abaixo: 

17. (...) é importante ressaltar que a jurisprudência do Tribunal não 
delineia com clareza as implicações do regime de empreitada por 
preço global, quanto às variações de quantitativos em relação à previsão 
original. Pode-se perceber, na verdade, a tendência em considerar, mesmo 
em contratos sob esse regime, a necessidade de que os pagamentos 
correspondam aos serviços efetivamente executados. (Acórdão 
2.929/2010 – TCU – Plenário – grifamos). 

27. As etapas de pagamento cronograma-físico constam no Termo de 

Referência que prevê uma sequência mensal de atividades, que inclui os eventos 

mínimos (fabricação, entrega, continuidade, desmontagem, finalização e término), 

indicando, por exemplo, o mês que se inicia e o mês termina o pagamento pela 

fabricação de um grupo de itens. 

28. Cabe assentar que a escolha do regime de execução é estratégia da 

Administração em contratar como já reconheceu o TCU no Acórdão nº 617/2003-

Primeira Câmara: 
 
Nas licitações e contratações diretas para a execução de obras e serviços de 
engenharia: efetue, preliminarmente a licitação ou a contratação direta, avaliação 
econômica das alternativas de forma de ajuste (execução direta ou execução indireta em 
regime de empreitada integral, empreitada por preço global, empreitada por preço 
unitário ou uma composição dos regimes de empreitada por preço global ou por preço 
unitário com a compra direta de materiais), justificando, desta forma, a escolha daquela 
que se revelar mais conveniente para o caso; (sublinhamos) 
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29. Em estudo sobre aplicação do regime de empreitada por preço global, o 

Plenário do TCU consignou no acórdão 0443122012-1 que medições das 

quantidades devem ser precisas apenas o suficiente para definir o percentual 

executado no projeto  
  
Na empreitada por preço global, a remuneração da contratada é feita após a execução 
de cada etapa, previamente definida no cronograma físico-financeiro. As medições de 
campo das quantidades realizadas devem ser precisas apenas o suficiente para definir o 
percentual executado do projeto. Essa particularidade facilita a fiscalização da obra, já 
que esse critério de medição não envolve necessariamente o levantamento preciso dos 
quantitativos dos serviços executados (nosso grifo) 

 

30. Não se pode perder de vista que cabe ao fiscal assegurar a execução da 

obra em absoluta conformidade com o projeto e as especificações técnicas. Com 

efeito, não houve pagamentos por serviços executados em desconformidade com o 

estipulado no programa, ensejando superfaturamento por serviços não executados 

ou por qualidade deficiente. 

31. Tanto que a Comunicação Interna 04/2018-APPA OS 043-18/APPA (fls. 

143/146, do Protocolo no. 15.247.222-6, Anexo 12), apresentou a concepção técnica 

considerando que “foram apresentadas as quantidades de medições para os itens 

“Administração Local” e “Gerenciamento Ambiental” na Planilha de Preços (Anexo II) 

e no Cronograma Físico-Financeiro (Anexo IV), sendo equivalentes a 18 meses. 

Entretanto, o Contrato nº 024-2018 prevê, na Cláusula Sétima, a execução dos 

serviços em 600 dias; e o Plano Ambiental de Construção (PAC), apresentado 

juntamente ao processo de licitação (Anexo V)” e entendeu que o Dicionário de 

Obras estava apto a ser deferido. 

32. A citada Comissão de Fiscalização também apresentou que o critério de 

medição se daria de acordo com os serviços executados nos seguintes termos: 

 

33. Assinale, ainda, que por meio do Oficio 656/2018-APPA/EP (fl. 3 do 

Anexo 15) foi prestada a informação de que “durante a fase de esclarecimentos do 
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Edital de Concorrência no. 122/16 foi informado aos licitantes que seria estabelecida 

EAP para eventos de Fabricação, Entrega, Montagem e Start up (Testes), conforme 

anexo ao edital no. 741668, esclarecimento no. 33”. 

34. Quanto aos percentuais correspondentes às etapas de pagamento e 

fundamentos que os justificam, relacionados à parcela do objeto que trata dos 

equipamentos eletromecânicos o Parecer Jurídico (Anexo 14) assentou que  

 
Tratando-se de matéria estritamente técnica, não cabe à esta DIJUR adentrar ao mérito 
da mesma, devendo os senhores fiscais do contrato verificarem se a proposta da 
Contratada encontra amparo no cronograma físico financeiro da licitação, assim como, 
se está de acordo com as planilhas de quantitativos, a fim de evitar medição de itens ou 
quantitativos não efetivamente executados.  
Por outro lado, não é possível à esta DIJUR conjecturar qual seria o entendimento do 
TCE em uma eventual auditoria, especialmente porque se trata de matéria nitidamente 
técnica e ainda não consta dos presentes autos a análise da APPA acerca dos 
elementos a presentados no Dicionário da Obra. 

 Nesse sentido, o Parecer ainda evidenciou que: 
 
Por conta destas características tão peculiares e de conhecimento específico do 
fabricante/fornecedor dos equipamentos, foi estabelecido também no referido Edital que 
os pagamentos ocorreriam durante as etapas de fabricação, entrega, montagem e 
testes, após a contratada apresentar, para aprovação da APPA, o Dicionário da Obra ou 
EAP – Estrutura Analítica do Projeto, na qual detalharia a proporção de cada 
etapa,composição técnica de cada evento de pagamento e seu respectivo valor, 
obrigando - se, no entanto, a respeitar o cronograma físico-financeiro e demais 
condições estabelecidas no referido edital, as quais foram integralmente respeitadas.  

35. Desta forma, não há que falar que ocorreu qualquer descuido ou 

deficiência no projeto básico (ou termo de referência). Ao contrário, vislumbra-se 

pelo Projeto Básico que a realização de medições parciais e pagamentos, 

relativamente à evolução do contrato e das obras em execução vêm cumprindo a 

finalidade e, principalmente, não acarretando qualquer dano ao erário. 

36. Não há que se olvidar que os critérios de medição que foram 

estabelecidos, quais sejam, por “conjunto ou peça em preto”, “contra entrega dos 

materiais no local de execução das obras ou onde indicado pelo Contratante”, 

“conforme avanços físicos de montagem medidos mensalmente”, “ao término de 

cada evento”), como se pode constatar pelo quadro abaixo: 
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37. A Comunicação de Informação às fls.128, do Anexo 12, evidencia que tais 

medições não violaram qualquer preceito jurídico e multo menos geraram qualquer 

dano ao erário.  

38. Ao ensejo da conclusão desse item convém ressaltar que as supostas 

omissões (ausência de critérios de medição e de percentuais por etapa) alegadas 

pela Inspetoria, de forma alguma violam de forma frontal o art. 6°, inc. IX, “e”, eis que 

não há que se cogitar na possibilidade de gerar dúvidas indesejadas acerca da 

isonomia na contratação nos termos do art.3° da Lei n° 8.666/93  
 
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a 
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

39. Assim, como se depreende de todo o contexto, houve a garantia do 

princípio constitucional da isonomia ao selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração na busca da garantia do interesse público. 

 

 

IV.2 - DA FALTA DE GARANTIA ADICIONAL PELO PAGAMENTO NA 

FASE DE FABRICAÇÃO 

40. A Inspetoria de Controle Externo apontou suposta falta de garantia 

adicional pelo pagamento na fase de fabricação, com fulcro no art. 56, §5° da Lei n° 

8.666/93 que dispõe: 
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“Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no 
instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de 
obras, serviços e compras. 
(...) 
§ 5° Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administração, dos 
quais o contratado ficará depositário, ao valor da garantia deverá ser acrescido o valor 
desses bens.  

41. Tal apontamento também não merece prosperar. 

42. Indubitável que tal medida tenha como objetivo final assegurar eventuais 

os riscos decorrentes de pagamentos feitos antes da entrega dos equipamentos (na 

fase de fabricação). Contudo, os fatos restaram esclarecidos pelo Parecer Jurídico 

no. 310/2018 (Anexo 11) que demonstram inexistir qualquer risco ao erário nos 

seguintes termos: 
 
Desta forma, considerando exclusivamente as informações prestadas pela Contratada às 
fls. 105 destes autos, tem-se que o valor máximo à que a mesma estará sujeita a se 
tornar fiel depositária será de R$ 38.494.138,10 (trinta e oito milhões quatrocentos e 
noventa e quatro mil cento e trinta e oito reais e dez centavos) relativo ao valor da fase 
de fabricação, vez que a etapa seguinte é o da entrega dos equipamentos na APPA. 
Assim, considerando que o valor total da parcela eletromecânica é de R$ 
113.092.000,67 (cento e treze milhões noventa e dois mil reais e sessenta e sete 
centavos), ou seja, quase o triplo do valor, o qual se mostra, salvo eventual justificativa 
técnica, suficiente a garantir a Administração. 
 

43. Note-se, também, que Douto Relator no Despacho no. 1458/18 – GCFC 

(peça 44) consignou que “aparentemente o contratado está cumprindo com os 

seus deveres contratuais, já que não há elementos em sentido oposto e, ainda, 

as elencadas falhas, em tese, possuem natureza formal” 

44. De todo modo, emerge com insofismável clareza que a APPA vem 

tomando todas as cautelas e diligências necessárias no presente contrato, tanto que 

a Comissão de Fiscalização da Obra do Berço 201, em atendimento a 

Comunicação Interna no. 427/2018, constante do Protocolo no. 15.437.107-9 – 

APPA (ora em anexo), registrou às fls. 11 que  
 
foi realizado o Primeiro Termo Aditivo (em anexo) ao Contrato no. 024/2018, prevendo 
que a Contratante contratará Seguro Garantia, sem ônus para esta Administração, e 
firmará termo de Fiel Depositário para partes e peças dos equipamentos 
eletromecânicos até o momento em que os mesmos forem recebidos pela APPA 

45. Assim, o Primeiro Termo Aditivo ao contrato no. 024/2018 consta às fls. 

19/20 do Protocolo no. 15.437.107-9 (ora anexado). e, o Extrato do Primeiro Termo 

Aditivo foi publicado no Diário Oficial do Paraná, Edição no. 10.298, de 19/10/2018 

(fl. 21, Protocolo no. 15.437.107-9), como se pode verificar abaixo:  
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46. Como a previsão da garantia adicional foi formalizada por aditivo, nos 

termos do art. 65 da Lei n° 8.666/93, além de demonstrar o zelo com o bem público 

e a boa-fé das partes envolvidas, houve a perda de objeto quanto a falta de garantia 

adicional pelo pagamento na fase de fabricação. 
 
 
 

 IV.3 - DO CRONOGRAMA INADEQUADO  

47. A 4ª. Inspetoria de Controle Externo entendeu que o cronograma estaria 

inadequado com o objeto licitado, visto que houve previsão do início do pagamento 

de grupos de itens (18, 19, 20, 21, 22, 25, 26) em um período que, por motivos 

técnicos, consoante pedido da contratada, não poderia ser executado (art.6°, inc. IX, 

“e”, da Lei n° 8.666/93). 

48. Tal apontamento também não merece ser mantido.  

49. A Inspetoria, por meio do Oficio no. 168/18 (Anexo 14) questionou a APPA 

sobre “...quais seriam os motivos (técnicos e jurídicos) para deferimento de 

postergação da execução dos itens 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 e 27 que, segundo o 

Cronograma Físico-Financeiro Original...”. 

50. Por meio do Oficio no. 656/2018-APPA/EP (Anexo 15) a APPA 

apresentou as informações necessárias evidenciando que os motivos seriam de 

ordem técnica. Vejamos: 
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Os motivos para postergação da execução dos itens 18, 19, 20, 21, 22, 25 e 26 são 
estritamente técnicos, tendo em vista que a execução normal das obras necessita que 
primeiro estejam montadas as Galerias (item 9), posteriormente parte dos Equipamentos 
Mecânicos (item 23), para então iniciarem-se as entregas e instalações dos Sistemas 
Elétricos (item 18 e 19), Comunicação (item 20), Segurança (21), Automação (item 22), 
Rede de Ar Comprimido (item 25) e Ventilações (item 26). Quanto às Desmontagens dos 
Equipamentos (item 27), há previsão no Edital de executá-las após os testes dos novos 
equipamentos, de modo que não haja prejuízos às operações portuárias 
 

51. A Análise Técnica apresentada pela Inspetoria (Anexo 20) concluiu que 

restou constatada pequena diferença entre os cronogramas como se denota pela 

transcrição abaixo: 
 
 Resumindo, podemos afirmar que a maioria dos itens do cronograma sofreu 
prorrogação do seu início e término, sendo que na maioria dos itens o tempo – em 
meses – para a execução da etapa diminuiu. 
(...)  
Feita esta análise, surgem as seguintes constatações: a) os 19 (dezenove) itens que 
sofreram postecipação do início da etapa totalizam – em termos de percentual do 
Contrato – 34% (trinta e quatro por cento); b) os 17 (dezessete) itens que sofreram 
postecipação do término da etapa totalizam – em termos de percentual do Contrato – 
48% (quarenta e oito por cento); c) os 5 (cinco) itens que sofreram antecipação do início 
da etapa totalizam – em termos de percentual do Contrato – 2% (dois por cento); d) os 5 
(cinco) itens que sofreram antecipação do término da etapa totalizam – em termos de 
percentual do Contrato – 8% (dois por cento); e) os 2 (dois) itens que não sofreram 
alteração de início e término de etapa totalizam 43% (quarenta e três por cento). 

 

52. Por sua vez, o Tribunal de Contas encaminhou o Ofício nº. 168/18 – 4ª 

ICE (Anexo 14) questionando à APPA sobre as razões que motivaram as alterações 

do cronograma físico-financeiro. Por meio do Ofício nº 656/2018-APPA/EP (Anexo 

15) a APPA apresentou, em aperta síntese, as seguintes razões: 
 

Os motivos para postergação da execução dos itens 18, 19, 20, 21, 22, 25 e 26 são 
estritamente técnicos, tendo em vista que a execução normal das obras necessita que 
primeiro estejam montadas as Galerias (item 9), posteriormente parte dos Equipamentos 
Mecânicos (item 23), para então iniciarem-se as entregas e instalações dos Sistemas 
Elétricos (item 18 e 19), Comunicação (item 20), Segurança (21), Automação (item 22), 
Rede de Ar Comprimido (item 25) e Ventilações (item 26). Quanto às Desmontagens dos 
Equipamentos (item 27), há previsão no Edital de executá-las após os testes dos novos 
equipamentos, de modo que não haja prejuízos às operações portuárias.”  
Obviamente, a elaboração de um cronograma físico-financeiro deve levar em 
consideração o sequenciamento lógico das atividades, inclusive com a execução de 
atividades necessárias e obrigatórias que são fundamentais para o início de outras 
atividades. Para isso, é necessário que o cronograma físico-financeiro seja desenvolvido 
com base em informações de projetos semelhantes, de histórico de execução de 
atividades semelhantes ou pelo conhecimento técnico de profissionais experientes ou 
especialistas no assunto. Também é possível a consulta em fontes bibliográficas. A 
grande quantidade de modificações pretendidas pela empresa enseja uma conclusão 
óbvia: o cronograma da APPA, assim como o apresentado pela empresa no momento da 
licitação, é, a princípio, falho, não servindo à perfeita execução da obra. 
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53. Ao analisar o cronograma apresentado na proposta e o cronograma do 

requerimento  a Inspetoria concluiu na citada Análise Técnica que: 
 
Verifica-se que na maioria dos itens (144 células/56%) os valores previstos para 
pagamento sofreram redução em relação ao programado anteriormente.  
Quando consideramos o percentual de execução acumulado, observa-se que houve uma 
pequena defasagem em relação ao cronograma do Edital, portanto, houve uma 
compensação entre os itens de forma a praticamente manter a evolução da obra. 

54. Relevante sublinhar a conclusão de que “houve uma pequena defasagem 

em relação ao cronograma do Edital, portanto, houve uma compensação entre os 

itens de forma a praticamente manter a evolução da obra”. Logo, inexiste qualquer 

inadequaçã.o do cronograma. 

55. Além desses fatos, cumpre-nos assinalar que em decorrência do Oficio 

no. 4174/18-OCN-DP (TCE-PR) (peça 93 do processo 418171/18), que promoveu a 

citação da APPA na presente Comunicação de Irregularidade, foi aberto o protocolo 

15.437.107-9, no Sistema Integrado do Estado. 

56. À fl. 8 do citado protocolo, o Diretor Jurídico da APPA assinalou que “... 

tendo em vista que a maioria dos apontamentos feitos pelo TCE são de ordem 

técnica, referente à licitação do Berço 201, encaminhamos para que sejam feitas as 

considerações pertinentes.”  

57. Em resposta ao solicitado, a Comissão de Fiscalização da Obra do Berço 

201 (OS no. 134 e 139 de 2018) reiterou as informações já respondidas por meio do 

Oficio no. 656/2018-APPA, que contam do presente processo no Anexo 15., nos 

seguintes contornos: 
 
Ainda, referente aos outros tópicos apontados pelo TCE, reiteramos as informações já 
respondidas no Ofício no. 656/2018 e em relação a necessidade de garantia adicional 
pelo pagamento na fase de fabricação, informamos que foi realizado o Primeiro Termo 
Aditivo (em anexo) ao Contrato no. 024/2018, objeto desta licitação (...).(fl. 11 do 
Protocolo n.o 15.437.107-9) 

28. Assim, nesse ponto também não há que se falar em inadequação de 

cronograma como se constata pelo exposto. 

 

V – DOS PEDIDOS e CONSIDERAÇÕES FINAIS 

59. Diante do exposto, a APPA reitera os termos do Oficio 514/2018-

APPA/EP (PEÇA 72 dos autos 418171/18) que vem buscando atender integralmente 

as recomendações do TCE-PR quanto as alterações em editais futuros. 
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SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 
 

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ 
 

DIJUR – DIRETORIA JURÍDICA 
 

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 
Avenida  Ayrton Senna da Silva, 161,  Dom Pedro II - CEP 83.221-030 - Paranaguá - Paraná  

Fone: (41) 3420-1395 Fax: (41) 3420-1223 

 

 

 

60. Nessa perspectiva, a APPA informa que em futuras licitações buscará 

elaborar projeto básico ou termo de referência observando nível de detalhamento 

adequado de acordo com o objeto e sua natureza, de forma clara com todos os 

critérios de medição, etapas de pagamento, tetos percentuais proporcionais às 

etapas, bem como eventuais garantias adicionais ao cumprimento dos contratos. 

61. Outrossim, requeremos que as alegadas irregularidades apresentadas 

pela 4ª. Inspetoria de Controle Externo não sejam acolhidas pelo Douto Relator, eis 

que não causaram danos ao erário público e, principalmente, que devem ser 

consideradas como mera irregularidade formal. Por consequência, não havendo que 

se constituir em responsabilidade dos agentes elencados pela Inspetoria em razão 

de não existir qualquer materialização de dano ao erário ou má-fé dos agentes. 

62. Isto posto, nos colocamos a disposição para os esclarecimentos que se 

fizerem necessários.  

 Curitiba, 24 de janeiro de 2019. 

 

 

LUIS FERNANDO GARCIA DA SILVA 
DIRETOR PRESIDENTE 

 

 
LUCIANO SCHLUMBERGER 

Procurador Jurídico - OAB/PR 43.252   

DIRETORIA JURÍDICA (DIJUR) – APPA 

 
 

---ASSINADO DIGITALMENTE--- 

PAULO SÉRGIO NOWACKI 
OAB/PR 29.921 - matrícula 2131  

DIRETORIA JURÍDICA (DIJUR) – APPA 
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RECIBO DE PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA Nº: 37669/19

 

 
Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico eContas Paraná, a petição com os

seguintes dados indicados pelo credenciado:

 

 
PROCESSO: 418171/18

ASSUNTO: COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE
 
Tipo de petição: INGRESSO COMO INTERESSADO

 

DOCUMENTOS ANEXOS
 - Petição (Defesa prot 418171-18 cc 691129-18)

 - Outros Documentos (PROCURAÇÃO)

 - Outros Documentos (Nomeação Luiz Fernando Garcia)

 - Outros Documentos (Nomeação Luciano Schlumberger)

 - Outros Documentos (Estatuto - decreto regulamento appa 4881)

 - Outros Documentos (Processo_15437107-9)

 

 
PETICIONÁRIO: PAULO SERGIO NOWACKI, CPF 020.331.979-64, em seu próprio nome.

Email: paulo.nowacki@appa.pr.gov.br

Telefone: 3240-1375

 

 
Curitiba, 24 de janeiro de 2019 16:19:45

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Portal eContas Paraná Página 1
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ESTADO DO PARANÁ 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 

Presidência 

 
 

 

PROTOCOLO N.º 15.437.107-9 

 

INTERESSADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

ASSUNTO: Ofício nº 4174/2018-OCD/DP– Processo no 418171/18 – Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná - Concessão de Contraditório 

 

À 

DIJUR: 

 

1. Tomo ciência do teor da cota jurídica, bem como, da Defesa Administrativa 

apresentada perante o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

2. Arquive-se o processo nessa DIJUR.  

 

Em, 30/01/2019 

  

Luiz Fernando Garcia da Silva 

Diretor Presidente. 
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ESTADO DO PARANÁ 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 

DIJUR – Diretoria Jurídica  

 

1 
Combater a Dengue é Dever de Todos! 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 CEP 83.203-800 – Paranaguá – PR 
 
 

   
 
 

1 

PROTOCOLO N°: 15..437.107-9 

 

 

 

 

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ 

ASSUNTO: Ofício nº 4174/2018-OCD/DP– Processo n° 418171/18 – Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná - Concessão de Contraditório. 

 

 

 

 

Não havendo providências a serem tomadas na esfera administrativa, arquive-se o presente. 

 

Paranaguá, 01 de fevereiro de 2019 

 

 

 

 

LUCIANO SCHLUMBERGER 

PROCURADOR JURÍDICO 
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De: Eng Admilson Lanes Morgado Lima, Kozo Kawata, Ogarito Borgias Linhares, Antonio do Carmo 

Tramujas Neto 

Para: DEMANT – Eng. Rogério Amado Barzellay 

Assunto: Informações para instrução do Protocolo nº 16.004.640-6 

 

 

Sr. Diretor, 

 

Conforme solicitado via Comunicação Interna nº 710/2019- 004/2019/DEMANT, vimos 

apresentar as informações necessárias, para instrução do Protocolo nº 16.004.640-6 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 02/2018 – Dragagem  

Referência: Ofício 106/2018 – 4ª Inspetoria de Controle Externo do TCE e Ofício nº 502/2018 – 

APPA 

 

HISTÓRICO  

A CP foi publicada incialmente em 26/03/2018 com abertura para 15/05/2018, no valor 

máximo de R$ 488.963.202,73. 

Em 27/03/2018 a CP foi adiada para o dia 04/06/2018 para ajustes no Termo de Referência 

Em 21/05/2018 a CP foi suspensa tendo em vista o Ofício 106/2018 da 4ª Inspetoria de 

Controle Externo do TCE. 

Em 26/06/2018 a APPA respondeu ao ofício 106/2018 promovendo alterações necessárias. 
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Em 20/07/2018 a CP foi reeditada com alterações, ofícios 106/2018 e 502/2018, e abertura 

para o dia 04/09/2018, no valor de R$ 463,760,084,04. 

Assim resumidamente, quanto ao ofício 106/2018: 

 

 

Oficio TCE ASSUNTO Ofício APPA 

ACHADO 1 Qualificação técnico operacional Revisto 

ACHADO 2 Exigência Carta proprietário Solicitada 

reconsideração 

ACHADO 3 Exigência cumulativa Revisto 

ACHADO 4 Divergências edital Termo de referência Corrigido 

 

ACHADO 5 Sobrepreço utilização incorreta de índice Corrigido 

 

ACHADO 6 Sobrepreço utilização incorreta Encargos Sociais Corrigido 

 

ACHADO 7 Sobrepreço custo monitoramento ambiental 

qualidade das águas 

Corrigido 

 

ACHADO 8 Sobrepreço custo monitoramento ambiental 

qualidade sedimentos 

Corrigido 
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ACHADO 9 Sobrepreço custo profissionais monitoramento 

ambiental 

Corrigido 

 

ACHADO 10 Ausência de ART acerca do elaboração da planilha Atendido 

 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 001/2015 

CONTRATO Nº 76/15 

 

Referência: Ofício 215/2018 – 4ª Inspetoria de Controle Externo do TCE e Ofício nº 798/2018 – 

APPA 

 

Oficio TCE ASSUNTO Ofício APPA 

ACHADO 1 Fundamentação equivocada na prorrogação 

do prazo 

Recomendação a ser 

observada em 

contratações futuras 

ACHADO 2 Inexistência de prévia formalização de 

alteração contratual 

Recomendação a ser 

observada em 

contratações futuras 

ACHADO 3 Inexistência de comprovação da data de 

realização de levantamentos batimétricos 

Recomendação a ser 

observada em 

contratações futuras 
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ACHADO 4 Liquidação irregular de despesas Observação na sequencia 

 

Quanto ao achado 4, restou dúvida à 4ª Inspetoria de Controle Externo do Tribunal de Contas 

do Estado, quanto a regularidade do pagamento do valor de R$ 562.339,38 referente à dragagem realizada 

nos berços do corredor de exportação. 

Esta dúvida foi verificada em função de ter o Porto de São Francisco informado que a draga 

ELBE estaria realizando dragagem naquele porto no período informado. 

Conforme foi respondido através do ofício nº 798/2018-APPA, a draga ELBE esteve em 

Paranaguá no período de 07/04/2016 a 18/04/2016 o que pode ser demonstrado através de: 

1. Documentação de retirada de lixo atestada pela ANVISA. 

2. Solicitação de atracação pela agência PEGASUS. 

3. Comprovantes de abastecimento da draga. 

4. Documentação do PSP (Porto sem Papel) 

Observamos que o PSP foi criado pelo Governo Federal através do Ministério dos transportes 

para agilização dos serviços portuários e eliminação de papéis, onde todos os envolvidos na operação 

portuária estão cientes das operações e as autorizações necessárias são dadas “on line”. 

Observamos ainda que no ofício 798/2018 por erro de digitação devem ser consideradas as 

datas de: 

item 8. Onde se lê 18/06/2016 leia-se 18/04/2016 

item 9. Onde se lê 18/06/2016 leia-se 18/04/2016 

ANEXOS 
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Ofício nº. 106/18 – 4ªICE. 
 

Curitiba, 21 de maio de 2018  
 

 

Senhor (a) Diretor-presidente, 

Encaminhamos a Vossa Senhoria, para apreciação, Achados de Auditoria1 
referentes a fiscalização realizada por esta Inspetoria de Controle Externo na 
Entidade sob sua responsabilidade.  

 Solicitamos vosso pronunciamento sobre o conteúdo de cada achado, 
especialmente quanto à condição encontrada e às recomendações efetuadas 
pela equipe. 

 Reforça-se que os achados ora encaminhados referem-se a critérios 
aplicados em amostras de auditoria, dentro do escopo de fiscalização2 da 4ª 
Inspetoria de Controle Externo. Contudo, tal fato não impede a identificação de 
outros achados em fiscalizações futuras. 

             Importante alertar, ante ao conteúdo dos ofícios n(s)º 362 e 390/2018 
APPA/EP, indicarem a republicação do edital licitatório nº 02/2018, Concorrência 
Pública Internacional, Dragagem de Manutenção Continuada, em virtude da 
necessidade de adequações, o comando contido no dispositivo legal da Lei nº 
8.666/93 em seu art. 21, §4º3 para as situações que se amoldarem ao referido 
dispositivo legal.  

 A resposta a esse ofício deverá ser encaminhada no prazo de 2 (dois) dias 
úteis a partir do seu recebimento, por meio digital, para a 4ª Inspetoria de 
Controle Externo, localizada no 3º andar do Edifício Anexo do Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná, ou, por meio eletrônico, no canal de comunicação4.  

Respeitosamente, 
                                                           
1 Os Achados de Auditoria reúnem a essência dos resultados da fiscalização e constituirão a base do relatório de 
auditoria. Cada achado está estruturado com a indicação da condição, que descreve a impropriedade ou irregularidade 
identificada; de evidências, que comprovam a condição indicada; de critérios e suas fontes, que indicam o padrão que 
deveria ser adotado ou atingido; da causa e do efeito da situação apontada e das recomendações indicadas pela equipe 
de auditoria. 

2 NAG 30.3.5. Seleção e Escopo de Auditoria. Normas de Auditoria Governamental. Resolução n°. 42/2013 do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná. 

3 Art. 21.  Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, 
embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez:  
(...)§ 4o  Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o 
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inqüestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 

4 https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/canal-de-comunicacao-caco-orientacoes-gerais/263/area/251 

2
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assinatura digital 

ELIZANDRO NATAL BROLLO 
Coordenador de Fiscalização 

 
 
 

assinatura digital 
RODRIGO DUARTE DAMASCENO FERREIRA 

Inspetor de Controle 

 
 
Ao Senhor  
Lourenço Fregonese 
Diretor-presidente – Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 
Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 – Paranaguá 
C/c para Xênia Karina Arnt 
Chefe de Gabinete 
C/c para Everton Renato de Oliveira 
Controle Interno 
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 

Modalidade Acompanhamento de Editais 

Objeto da 
fiscalização 

Análise do Edital de Concorrência Pública nº 02/2018 APPA, 
(GMS n° 14.702.208-5/18) cujo objeto consiste na 
“contratação de empresa especializada para execução dos 
serviços de dragagem de manutenção continuada, do canal 
de acesso, bacias de evolução e berços do cais comercial do 
Porto de Paranaguá (áreas Alfa, Bravo e Charlie) e do canal 
de acesso ao Porto de Antonina (área Delta)”. 

Valor Total 
Estimado  

R$ R$ 488.963.202,73 (quatrocentos e oitenta e oito milhões, 
novecentos e sessenta e três mil, duzentos e dois reais e 
setenta e três centavos). 

Abertura  04/06/2018 
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1. DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº. 

02/2018 APPA (GMS n° 14.702.208-5/18) E DA FISCALIZAÇÃO REALIZADA 

1. A Administração dos Portos de Paranaguá - APPA, lançou aviso de licitação da 

Concorrência Pública Internacional n° 02/2018 em 13/03/2018, cujo objeto 

consiste na Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de 

dragagem de manutenção continuada, do canal de acesso, bacias de evolução e 

berços do cais comercial do Porto de Paranaguá (áreas Alfa, Bravo e Charlie) e do 

canal de acesso ao Porto de Antonina (área Delta), no valor máximo de 

R$488.963.202,73 (quatrocentos e oitenta e oito milhões, novecentos e sessenta e 

três mil, duzentos e dois reais e setenta e três centavos). 

2. A data inicial prevista para disponibilização do edital e anexos era a de 28/03/2018 

e de abertura das propostas em 15/05/2018, entretanto em 27/03/2018 houve 

publicação de aviso de adiamento de disponibilidade do edital e abertura de 

licitação passando para 13/04/2018, fornecimento do edital e anexos e 04/06/2018 

para abertura das propostas.   

3. A 4ª ICE vem acompanhando a licitação em apreço desde 10/01/2018 data em que 

foi realizada audiência pública, a fim de esclarecer os serviços de dragagem de 

manutenção a serem executados nas hidrovias sob responsabilidade da APPA. E, 

após detida análise de todo o procedimento licitatório e das informações obtidas, 

requisitou esclarecimentos sobre diversos pontos do certame através dos Ofícios 

nº 82/18 e 88/18, após em procedimento de fiscalização na sede da APPA nos dias 

07/05/2018 e 08/05/2018 , foram explanados vários pontos constantes nos citados 

ofícios. 

4. Após detida análise das informações, elaborou-se a matriz de achados.  
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2. MATRIZ DE ACHADOS PARA COMENTÁRIOS DO GESTOR 

 

ACHADO 1 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL COM UTILIZAÇÃO DE CONCEITOS 
JURÍDICOS INDETERMINADOS E SEM IDENTIFICAÇÃO OBJETIVA DOS PARÂMETROS A 
SEREM DEMONSTRADOS PELOS LICITANTES.   

 

5. O subitem 6.8.1, alínea “f”, do Edital em análise, exige dos licitantes, para fins de 

comprovação da qualificação técnico-operacional, atestado indicando execução de 

obra de dragagem finalizadas, com Draga Autotransportadora de Sucção e Arrasto 

(TSHD) e Draga Mecânica. As obras constantes do atestado devem se equivaler às 

dimensões do objeto da licitação, sendo permitida a soma de atestados. 

6. Entende-se que a redação do edital contém irregularidade que pode ser prejudicial 

a competitividade, ao caráter objetivo do certame além de tornar excessivamente 

complexa a demonstração da capacidade técnico-operacional dos proponentes. A 

irregularidade consubstancia-se no seguinte:  

 Utilização da expressão “dimensões do objeto desta licitação” sem previsão de 

parâmetros para defini-la, prejudicando o julgamento objetivo da habilitação 

dos licitantes. 

7. Ora, o objeto da licitação é dividido em 13 itens (conforme tabela à fl.43 do Termo 

de Referência – Anexo I do Edital), sendo que 3 desses itens são subdivididos em 

dois subitens cada, portanto, quando se fala em dimensões do objeto da licitação 

é necessário que se defina de que itens (e quais dimensões) trata a exigência. 

Todavia, é importante ressaltar que a definição de quantitativos mínimos, mesmo 

quando se fala em qualificação técnico-operacional, deve obedecer alguns limites.  

8. A origem destes limites está na própria Constituição Federal que, em seu art. 37, 

inciso XXI, determina só serem permitidas, nos processos de licitação pública, 

“exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações”. Até por isso, as exigências técnicas, quando 

previstas no instrumento convocatório, devem ser devidamente motivadas pela 

Administração.   
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9. A Lei n° 8.666/93, regulamentando esse dispositivo constitucional, estabelece o rol 

taxativo de documentos que poderá ser exigido para habilitação das licitantes, 

sendo que aqueles que podem ser exigidos a título de qualificação técnica estão 

previstos no art. 30. 

10. Da leitura do comando normativo acima, mais precisamente do seu inc.II, é 

possível identificar que um dos aspectos que podem ser considerados na 

qualificação técnica é a “aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação”. 

Transcreve-se, a seguir, a redação do dispositivo citado: 

 

Art. 30 - A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á 
a: 
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 
realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada 
um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos; 
(...) 
§3º. Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de 
certidões ou atestados de obras ou serviços similares de 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 
§4º. Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de 
aptidão, quando for o caso, será feita através de atestados fornecidos 
por pessoa jurídica de direito público ou privado (sem grifos no 
original). 

 

11. É a partir da previsão desse dispositivo (inc.II do art.30 da Lei n° 8.666/93) que se 

extrai a possibilidade de se exigir capacidade técnica como requisito para se 

habilitar em licitação pública. Ainda, entende-se que a capacidade técnica é um 

“gênero” que compreende as “espécies” capacidade técnico-operacional e 

capacidade técnico-profissional. 

12. Frise-se que a lei de licitações do Estado do Paraná sobre o tema, Lei nº 15.608/07, 

estabelece redação semelhante, conforme se pode observar na transcrição que 

segue: 

8
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“Art. 76. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á: 
§ 1º. No caso das licitações pertinentes a obras e serviços, a 
comprovação da aptidão referida no inciso II deste artigo será feita 
por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, devidamente registrados nas entidades profissionais 
competentes, suficientes para comprovar a aptidão do licitante. 
 
§ 2º. A exigência relativa à capacitação técnica limitar-se-á, 
alternativa ou conjuntamente, à apresentação pelo licitante de 
atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou 
serviço de características semelhantes às do objeto da licitação, 
limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e 
valor significativo do objeto da licitação. (...) g.n.” 
 

13. Segundo Marçal Justen Filho a capacidade técnico-operacional “envolve a 

comprovação de que a empresa, como unidade jurídica e econômica, participara 

anteriormente de contrato cujo objeto era similar ao previsto para a contratação 

almejada pela Administração Pública”5. 

14. Neste sentido, via de regra as exigências para demonstração da capacidade 

técnico-operacional devem se limitar à comprovação de execução de obras e 

serviços similares, cabendo à Administração, no caso concreto, definir quais 

serviços/obras seriam similares ou equivalentes ao objeto da licitação, a fim de que 

não se criasse subjetivismos desnecessários quando da análise dos documentos 

habilitatórios. 

15. Vislumbra-se a utilização de conceitos indeterminados na redação da já citada 

alínea “f”, do subitem 6.8.1. do edital licitatório nº 02/2018, situação agravada pela 

ausência de definição precisa de quais serviços seriam considerados, para 

atendimento da exigência de qualificação técnica-operacional, equivalentes – ou 

similares para utilizar o termo legalmente permitido - às dimensões do objeto da 

licitação. Também não, como visto, menção de forma clara de quais seriam as 

dimensões do objeto da licitação utilizadas como parâmetro. 

16. Quanto ao tema, a jurisprudência dispõe no seguinte sentido:  

 
                                                           
5 MARÇAL, Justen Filho. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 17 Edição. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2016. 
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“Assunto: LICITAÇÕES. DOU de 22.11.2010, S. 1, p. 112. Ementa: 
alerta à Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) quanto à 
impropriedade caracterizada por elaborar edital de licitação com 
cláusula que apresenta exigência comprobatória de capacidade 
técnico-operacional sem especificar objetivamente os critérios de 
aceitabilidade, conferindo subjetividade à forma de comprovação do 
requisito exigido, tornando obscura a análise dos documentos 
comprobatórios, decorrente do descumprimento do art. 30, § 1º da 
Lei nº 8.666/1993 (item 1.6.5, TC-022.222/2010-3, Acórdão nº 
7.494/2010-1ª Câmara).” 
 
SÚMULA Nº 263 – TCU  
“Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das 
licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de 
maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é 
legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos 
mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, 
devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a 
complexidade do objeto a ser executado.” 

     

17. É necessário destacar que esses entendimentos estão em consonância com o já 

citado inc. XXI, do art.37, da Constituição Federal, que não veda o estabelecimento 

de exigências técnicas a serem demonstradas pelos licitantes, desde que precisas, 

necessárias, claras e objetivas ao cumprimento das obrigações. 

18. Nesse ponto, é importante mencionar que, em cumprimento ao princípio do 

julgamento objetivo (art.3º, caput, da Lei nº 8.666/93), as cláusulas do edital 

devem ser redigidas de forma a evitar subjetivismos na análise dos interpretes do 

instrumento convocatório. Explica-se essa opção legislativa devido à necessidade 

de respeito ao princípio constitucional da impessoalidade (art.37 caput da 

Constituição Federal), bem como de evitar restrição indevida e excessiva à 

competição do certame (§1º, do art.3º, da Lei nº 8.666/93). 

19. A APPA foi previamente instada a se manifestar sobre o ponto em análise, por 

meio do ofício nº 82/2018. Na ocasião, pronunciou-se em apertada síntese, por 

meio do ofício nº 362/2018 APPA/EP, considerando que os itens delimitados como 

de maior relevância técnica e financeira são: a dragagem com draga 

autotransportadora, dragagem com draga mecânica e o monitoramento ambiental. 

Esclarece, por fim, que em tais serviços serão exigidos parâmetros e quantitativos 

mínimos a serem demonstrados pelos licitantes. 
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20. Entretanto, observa-se, pela redação atual do edital, que seguem existindo as 

seguintes situações: a) não há definição expressa de parâmetros no que tange à 

qualificação técnico-operacional, conferido subjetividade à forma de comprovação 

do referido requisito de habilitação. 

21. Alerta-se que, apesar de que para alguns exista uma certa discricionariedade 

técnica na definição do que seriam serviços similares aos serviços previstos no 

objeto da licitação, há a necessidade inconteste desta decisão respeitar ao 

princípio da proporcionalidade em sentido amplo. Assim, deve-se observar os 

requisitos da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. 

22. Portanto, a APPA, quando for suprir a ausência de parâmetros observada no edital 

em análise, deve à luz do caso concreto: examinar se a exigência é apta à garantir o 

cumprimento das obrigações do futuro contrato (requisito da adequação); se 

dentre todas as formas de garantir esse cumprimento, a exigência escolhida é a 

menos restritiva (requisito da necessidade); e, por fim, se os benefícios dessa 

exigência compensam os prejuízos por ela ocasionados (requisito da 

proporcionalidade em sentido estrito). 

23. Nessa visão, a 4ª Inspetoria, na mesma linha do defendido pelo Tribunal de Contas 

da União (ver Acórdão nº 2171/13 – Plenário-TCU), entende ser vedado exigir 

experiência nas mesmas quantidades das exigidas na licitação6. 

24. Destarte, conclui-se pela irregularidade da alínea “f”, subitem 6.8.1, da 

Concorrência Internacional nº 02/18, da APPA, devido ao estabelecimento de 

conceitos indeterminados sem a previsão de parâmetros para sua definição, 

possibilitando a análise subjetiva do correspondente requisito de habilitação. 

 

                                                           
6 Recomendação  realizada no achado sobre exigência irrestrita de qualificação técnico-operacional – 
Achado AF25 do relatório anual - Ofício n° 914/17 encaminhado pela APPA a este TCE-PR, em resposta 
ao Ofício n° 247/17, da 4ª Inspetoria de Controle Externo. 
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ACHADO 1 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL COM UTILIZAÇÃO DE 

CONCEITOS JURÍDICOS INDETERMINADOS E SEM IDENTIFICAÇÃO OBJETIVA 

DOS PARÂMETROS A SEREM DEMONSTRADOS PELOS LICITANTES.  

Condição A alínea “f”, do subitem 6.8.1, do Edital de Concorrência Pública 

Internacional nº 02/2018, tem a seguinte redação: 

“f. Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
indicando a licitante como executora de Obra de Dragagem, já finalizada, com Draga 
Autotransportadora de Sucção e Arrasto (TSHD) e Draga Mecânica, que somados 
possam se equivaler às dimensões do objeto desta licitação, podendo ser 
apresentado mais de 1 atestado, devidamente vinculado à Certidão de Acervo 
Técnico, registrada no CREA, pelo profissional que atuou como responsável técnico 
pela obra/serviço. No atestado apresentado deverão estar explícitos, não se 
limitando a: nome, CNPJ e endereço da empresa que está fornecendo o atestado; A 
especificação dos serviços executados; e tempo de duração do contrato;” 
 
Ocorre que, não há a previsão de parâmetros objetivos para definir o que se 

configuraria em dimensões equivalentes às do objeto da licitação. Sendo 

certo, que na visão desta 4ª Inspetoria, não há possibilidade de se exigir 

experiência nas mesmas dimensões das previstas no instrumento 

convocatório. 

Evidências Edital de Concorrência Pública nº 02/18-APPA, publicado no portal 

“Compras Paraná” em 13/04/2018. 

Cópia do procedimento administrativo encaminhado pela APPA de nº 

14.702.208-5 

Ofício n° 362/18-APPA/EP de 10/05/2018, encaminhado pela APPA a este 

TCE-PR, em resposta ao Ofício n° 82/18, da 4ª Inspetoria de Controle 

Externo. 

Fonte do 

Critério e 

Critério 

Critério. 

- As exigências de qualificação técnico-operacional devem conter 

parâmetros objetivos para aferição dos critérios de aceitabilidade que serão 

levados em consideração quando do julgamento da fase de habilitação do 

certame. 

Fonte do critério. 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte:   (...) 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
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alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (Grifei)  

 

Lei n° 8.666/93: 

Art. 3° A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção 
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos.  

(...) 

§ 1o É vedado aos agentes públicos: 
I- admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e 
estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede 
ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 
ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei 
no 8.248, de 23 de outubro de 1991 

Art. 30 - A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e 
indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de 
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 
(...) 

§3º. Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões 
ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e 
operacional equivalente ou superior. 
§4º. Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando 
for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado (sem grifos no original). (Grifei)   
 

Lei 15.608/2007: 
 
Art. 76. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á: 
§ 1º. No caso das licitações pertinentes a obras e serviços, a comprovação da 
aptidão referida no inciso II deste artigo será feita por atestados fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas 
entidades profissionais competentes, suficientes para comprovar a aptidão do 
licitante. 
§ 2º. A exigência relativa à capacitação técnica limitar-se-á, alternativa ou 
conjuntamente, à apresentação pelo licitante de atestado de responsabilidade 
técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes às do 
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objeto da licitação, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância 
e valor significativo do objeto da licitação. (Grifei) 
 

Acórdão nº 7.494/2010- 1ª Câmara – Tribunal de Contas da União. 

Assunto: LICITAÇÕES. DOU de 22.11.2010, S. 1, p. 112. Ementa: alerta à 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) quanto à impropriedade 
caracterizada por elaborar edital de licitação com cláusula que apresenta exigência 
comprobatória de capacidade técnico-operacional sem especificar objetivamente 
os critérios de aceitabilidade, conferindo subjetividade à forma de comprovação 
do requisito exigido, tornando obscura a análise dos documentos comprobatórios, 
decorrente do descumprimento do art. 30, § 1º da Lei nº 8.666/1993 (item 1.6.5, 
TC-022.222/2010-3). (Grifei) 

 
Acórdão 2577/2015-Tribunal Pleno - Processo: 65566/14 – TCE-PR 

EMENTA: REPRESENTAÇÃO DA LEI N.º 8.666/1993. PREGÃO PRESENCIAL. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE 
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SUPOSTAS ILEGALIDADES EM AFRONTA AO 
DISPOSTO NO ARTIGO 30, § 1º, I, DA LEI DE LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE 
FRACIONAMETNO DO OBJETO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. ATESTADOS TÉCNICOS. 
ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. (...) 2. É lícita a 
exigência de quantitativo mínimo por atestado, quando necessário à 
demonstração da capacidade técnico-operacional, devendo os mesmos se limitar 
ao mínimo hábil a garantir a execução do objeto da licitação, não se aceitando 
exigências excessivas, como em percentual superior a 50% do quantitativo a se 
executar(..). (grifei) 

 

SÚMULA Nº 263 – TCU  

“Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que 
limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do 
objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de 
quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, 
devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do 
objeto a ser executado” 

Causa Exegese equivocada dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, 

bem como da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, regentes do 

assunto (qualificação técnico operacional). 

Efeito – Violação aos mandamentos constitucionais e infraconstitucionais e vasta 

jurisprudência regente do assunto (qualificação técnico-operacional).  

– Cláusula do edital que permite a análise subjetiva da aferição da 

habilitação (ou não) de licitantes, ocasionando potencial prejuízo ao 

princípio constitucional da impessoalidade, ao princípio do julgamento 

objetivo, além de possibilitar eventual prejuízo à competitividade 

caracterizado pelo afastamento de licitantes possivelmente aptas a executar 

o contrato. 
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Recomendação Destarte, esta 4ª Inspetoria de Controle Externo, sugere que o gestor da 

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina/APPA, nos termos do 

inciso XXI do art. 37 da CRFB/88, art.3°, § 1º, inciso I da Lei n° 8.666/93, art. 

30, incs. I e II, c/c §§ 3º e 4º, da Lei 8.666/93, art. 76, inciso II, c/c § 1º e § 2º 

Lei 15.608/2007, adote medidas administrativas para evitar a inclusão de 

cláusulas, nos editais de licitação da entidade, inclusive no edital nº 

02/2018, Concorrência Pública Internacional, Dragagem de Manutenção 

Continuada que careçam de parâmetros objetivos para definir seus critérios 

de aferição e cumprimento. 

Comentários do 

Gestor 

 

 

 

ACHADO 2 - DA EXIGÊNCIA DE CARTA DE PROPRIETÁRIO OU DE DETENTOR DA 
DISPONIBILIDADE COMERCIAL DOS EQUIPAMENTOS COMO REQUISITO DE 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.  

 

25. As alíneas “b” e “c”, do subitem 6.8.1., do edital da Concorrência Pública 

Internacional nº 02/2018, trazem as seguintes exigências como requisitos de 

habilitação técnica: 

 

“b. Declaração de que a Licitante disporá, na data da efetiva 
realização dos serviços, do(s) equipamento(s) de dragagem em tipo, 
capacidade e quantidade, adequados à execução dos serviços, nos 
prazos definidos no edital (modelo 09). 
 
c. Essa declaração deverá ser acompanhada de carta do 
proprietário da(s) draga(s) ou detentor da disponibilidade 
comercial da draga, atestando que esse(s) equipamento(s) será(ão) 
disponibilizado(s) para a Licitante durante o período de execução 
dos serviços objetos desta licitação (modelo 10);” (g.n.) 

 

26. Observa-se, preliminarmente, que a exigência da carta de proprietário ou detentor 

de disponibilidade comercial dos equipamentos, não consta no rol previsto nos 

artigos 27 a 31 da Lei n° 8.666/93, os quais tratam dos requisitos formais e 

substanciais da habilitação.  

15

Inserido ao protocolo 15.209.590-2 por: Erica da Silva Nascimento em: 21/05/2018 13:50.Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:38. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:18



 

Página 15 de 60 

 

27. Importante mencionar que, como visto na fundamentação do achado anterior, as 

restrições de qualificação técnica devem ser interpretadas à luz do inc. XXI, do art. 

37, da Constituição Federal, que preceitua só serem legítimas “as exigências de 

qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações”.  

28. Outro parâmetro que necessariamente deve ser respeitado é o inc. I, do §1°, do 

art.3°, da Lei n° 8.666/93, que preconiza ser vedado aos agentes públicos “admitir, 

prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 

comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo”. 

29. Seguindo a linha dos dispositivos constitucional e infraconstitucional citados, 

entende-se que os requisitos de habilitação dos licitantes, elencados nos artigos 27 

a 31 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, devem ser interpretados 

restritivamente, não havendo menção a possibilidade da admissão da carta de 

proprietário ou da declaração de disponibilidade comercial dos equipamentos. Esse 

posicionamento busca obstar limitações à ampla competitividade e à isonomia, 

princípios resguardados em sede constitucional (inc. XXI, do art.37 da CF) e 

infraconstitucional (art.3º da Lei nº 8.666/93). 

30. Quanto a necessidade de interpretação restritiva dos documentos de habilitação 

em licitação, cabe citar o seguinte trecho da decisão do Superior Tribunal de Justiça 

exarada no MS nº 7814/DF — 1ª Seção7: “o interesse público reclama o maior 

número possível de concorrentes, configurando ilegalidade a exigência desfiliada 

da lei básica de regência e com interpretação de cláusulas editalícias impondo 

condição excessiva para a habilitação”. 

31. Ainda, preceitua a Lei 8.666/93, no §5°, do art.30, que são vedadas as exigências de 

comprovação de atividade, de aptidão ou de qualquer outras não previstas na Lei, 

ou seja, mostra-se sem amparo legal a imposição da apresentação dos documentos 

ora debatidos.   

                                                           
7 (Relator: Ministro Francisco Falcão. Brasília, 28 e agosto de 2002. Diário da Justiça Eletrônico do 
Superior Tribunal de Justiça, 21 out. 2002) 
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32. O Tribunal de Contas da União, por sua vez, tem jurisprudência firmada tratando 

de documentos similares aos ora tratados, conforme se pode observar na 

sequência: 

 

Representação formulada por sociedade empresária apontara 
suposta irregularidade em pregão presencial, promovido pela 
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), 
para a prestação de serviços de impressão e reprografia corporativa, 
englobando fornecimento de equipamentos, instalação e 
configuração, serviços de manutenção, peças de reposição e 
materiais de consumo. Alegara a representante, em síntese, a 
existência de cláusula restritiva consubstanciada na exigência de 
"apresentação de declaração do fabricante dos equipamentos 
ofertados na proposta comercial, que comprove expressamente que 
a licitante pode comercializar e fornecer peças e insumos, além de 
prestar assistência técnica destes equipamentos". Realizadas as 
oitivas regimentais, após a suspensão cautelar do certame, o 
Cremesp informou que a referida exigência "atenderia ao princípio 
da padronização e qualidade" e evitaria "o fornecimento de peças, 
insumos e suprimentos 'genéricos ou piratas'", comprovando "que a 
contratada tem condições de treinamento técnico para prestar a 
assistência técnica corretiva e preventiva nos equipamentos". Ao 
analisar o caso, o relator rebateu as justificativas do Conselho, 
destacando que, conforme a jurisprudência do Tribunal, "a exigência 
de declaração do fabricante, carta de solidariedade, ou 
credenciamento, como condição para habilitação de licitante, 
carece de amparo legal, por extrapolar o que determinam os arts. 
27 a 31, da Lei nº 8.666/93, e 14 do Decreto nº 5.450/2005". 
Explicou que "essa exigência pode ter caráter restritivo e ferir o 
princípio da isonomia entre os licitantes, por deixar ao arbítrio do 
fabricante a indicação de quais representantes poderão participar 
do certame", ressaltando ainda que "existem outros meios para 
assegurar o cumprimento das obrigações pactuadas, tais como 
pontuação diferenciada em licitações do tipo técnica e preço, 
exigência de garantia para execução contratual, ou ainda multa 
contratual". Por fim, ressalvou o relator que "a exigência de 
declaração do fornecedor como requisito de habilitação somente 
pode ser aceita em casos excepcionais, quando se revelar necessária 
à execução do objeto contratual, situação em que deverá ser 
adequadamente justificada de forma expressa e pública, por ser 
requisito restritivo à competitividade". O Tribunal, pelos motivos 
expostos pelo relator, considerou a Representação procedente, 
decidindo, no ponto, dar ciência ao Cremesp acerca da 
irregularidade.  
Acórdão 1805/2015-Plenário, TC 008.137/2015-3, relator Ministro-
Substituto Weder de Oliveira, 22.7.2015. (g.n.) – Informativo de 
Licitações e Contratos nº 252/15. 
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Representação apontou a ocorrência de suposta irregularidade na 
condução do Pregão Eletrônico 145/2012, pelo Superior Tribunal 
Militar - STM, que tem por objeto a prestação mensal de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva em dispositivo automatizado de 
backup (tape library) da marca IBM. A autora da representação 
apontou suposta restrição à participação de empresas no certame, 
em razão da exigência de comprovação pela licitante de ser 
credenciada ou autorizada pelo fabricante do equipamento para a 
prestação dos serviços. O relator, na mesma linha de entendimento 
externada pela unidade técnica, ressaltou que a jurisprudência do 
TCU é pacífica, "no sentido de considerar que exigências dessa 
natureza restringem a competitividade do processo licitatório, 
afigurando-se desarrazoadas as justificativas apresentadas pelos 
setores competentes, em resposta à impugnação da empresa". A 
despeito disso, em face de contingências do caso concreto, como a 
baixa materialidade dos valores da contratação, o caráter essencial 
de tais serviços e a conformidade do valor contratado com a 
estimativa da administração, reputou inconveniente a concessão de 
medida cautelar que suspendesse a execução do contrato. O 
Tribunal, então, ao acolher a proposta do relator, decidiu: a) julgar 
procedente a representação; b) dar ciência ao STM de que "a 
exigência de comprovação de credenciamento ou autorização do 
fabricante do produto ofertado, como condição de habilitação, 
além de constituir restrição ao caráter competitivo das licitações, 
não possui amparo legal (cf. art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 
8.666/1993 e art. 37, inciso XXI, parte final, da Constituição 
Federal), sendo aceita somente em situações excepcionais, 
devidamente fundamentadas, conforme tratado no Acórdão 
1.462/2010 - Plenário".  
Acórdão 107/2013-Plenário, TC 045.663/2012-2, relator Ministro 
José Jorge, 30.1.2013. (g.n.) – Informativo de Licitações e Contratos 
nº 138/13. 

 

Representação apontou supostas irregularidades no Pregão 
Eletrônico 18/2011, conduzido pela Universidade Federal do Oeste 
do Pará - UFOPA, que tem por objeto a aquisição de equipamentos 
de informática. Entre os indícios de irregularidades, destaque-se a 
inabilitação de empresa licitante por descumprimento de cláusula do 
Edital que exigia a apresentação de declaração em papel timbrado do 
fabricante, informando que está por ele credenciada a fornecer o 
produto pretendido. O relator, por considerar que tal exigência não 
encontrava amparo na legislação e, em razão de outras falhas, 
determinou, em caráter cautelar, com posterior endosso do Plenário, 
que a UFOPA se abstivesse de contratar a empresa declarada 
vencedora ou de efetuar pagamentos a ela, se a contratação já 
houvesse ocorrido. Determinou, também, a oitiva dessa empresa e 
daquela Universidade. Em resposta à oitiva, o gestor asseverou que 
pretendia assegurar sólida "garantia de assistência técnica" e a 
"interoperatividade dos bens". E, também, que buscava evitar que os 
equipamentos adquiridos fossem produto de pirataria ou 
contrabando. A empresa também enfatizou esses aspectos. A 
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unidade técnica, porém, considerou que "as exigências de 
habilitação devem se limitar ao estritamente indispensável à 
garantia do cumprimento das obrigações, de modo a atender o art. 
37, inciso XXI, da Constituição Federal c/c os arts. 27 a 31 da Lei 
8.666/1993". E acrescentou: a despeito de se estar examinando 
requisitos da proposta e não de habilitação, "o mesmo sentido 
teleológico deve ser observado, para que as exigências se limitem ao 
indispensável à garantia dos interesses da Administração". Por esse 
motivo e também por outros vícios, ofereceu proposta de anulação 
do certame, que foi endossada pelo relator. O Tribunal, então, 
determinou à UFOPA que adote "as providências necessárias à 
anulação do Pregão Eletrônico nº 18/2011". Precedentes 
mencionados: Acórdãos nº 2.404/2009 - 2ª Câmara e nº 110/2007, nº 
112/2007, nº 423/2007, nº 539/2007, nº 1.729/2008 e nº 
1.227/2009, todos do Plenário.  
Acórdão n.º 847/2012-Plenário, TC 036.819/2011-5, rel. Min. José 
Jorge, 11.4.2012 – Informativo de Licitações e Contratos nº 101/12. 

 

33. Entende-se que os documentos analisados pelo Tribunal de Contas da União, 

embora tenham nomenclaturas diversas, são similares ao documento analisado na 

Concorrência nº 02/2018 (alínea “c”, do item 6.8.1.), pois, todos tem função 

análoga, qual seja, propiciar uma maior segurança para administração por meio de 

uma declaração de um terceiro (fabricante, proprietário, detentor da 

disponibilidade comercial da draga, etc.), que atesta a existência de compromisso 

com o licitante (solidariedade, garantia, disponibilização do equipamento, etc.).   

34. Ocorre que, como bem pontuado nas decisões do Tribunal de Contas, não existe 

autorização legal para exigência desse tipo de documento. A APPA, na resposta 

encaminhada aos questionamentos feitos pela 4ª Inspetoria, alegou que essa 

exigência – assim como a exigência prevista na alínea “b”, estaria abrangida pelo 

§6º do art.30, da Lei nº 8.666/93, que tem a seguinte redação: 

 

“§ 6o As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, 
máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, 
considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, 
serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da 
declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, 
vedada as exigências de propriedade e de localização prévia” 

 

35. Com a devida vênia, entende-se que essa alegação não merece prosperar na 

íntegra. Ora, o que a legislação permite é que se exija uma declaração do licitante, 
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e não de terceiro estranho ao procedimento licitatório. Até por isso foi utilizado o 

vocábulo “formal”, dando a entender que a finalidade da exigência só pode ser a 

de transferir ao licitante o risco pela não disponibilização futura do equipamento, 

deixando expressa essa obrigação já na fase de habilitação e, consequentemente, 

facilitando a responsabilização do mesmo. 

36. Assim, entende-se que o dispositivo citado pela APPA só torna legítima a exigência 

prevista na alínea “b”, do subitem 6.8.1., que diz respeito à declaração formal do 

licitante, não valendo o mesmo para a alínea “c” que, por sua vez, exige que se 

apresente documento relacionado à pessoa estranha à licitação. 

37. Entendimento contrário, conferiria ao proprietário (ou detentor da disponibilidade 

comercial) o poder de decidir quais fornecedores poderiam participar do certame, 

tornando ainda mais tangível a restrição à ampla competitividade e a ofensa ao 

princípio da isonomia. 

38. Além deste argumento acima citado, a APPA aduziu que a exigência serviria como 

uma garantia mínima de que apenas participarão do certame as licitantes que 

possuam equipamentos de dragagem, ou, que tenham a disponibilidade destes 

equipamentos, evitando a participação de aventureiros. Outro ponto que deve ser 

considerado, segundo a empresa pública estadual, é que não há muitos 

equipamentos disponíveis no mercado, o que, só incrementaria a necessidade de 

se garantir a disponibilidade dos mesmos. 

39. Visto isso, e considerando o entendimento do Tribunal de Contas da União de que, 

em casos excepcionais, documentos análogos poderão ser aceitos, passa-se a uma 

análise mais profundada dos pontos trazidos. 

40. Em primeiro lugar, há de se reconhecer que uma declaração do proprietário (ou do 

detentor de disponibilidade comercial da draga) é apta a conferir uma maior 

segurança a Administração, contudo, esta segurança é relativa, tendo em vista que 

não faz nascer, em nosso entendimento, relação jurídica entre o proprietário e a 

entidade contratante. 

41. Além disso, observando o histórico da própria APPA, observa-se que na 

Concorrência Pública Internacional nº 01/2015, houve, quando da execução do 
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contrato, uma troca da draga mencionada na carta do proprietário trazida durante 

a licitação o que demonstra, em princípio, fragilidade da segurança argumentada 

pela APPA no “ofício nº 362/2018 APPA/EP.8”. 

42. Ultrapassado este ponto, atinente à adequação da exigência, reputa-se essencial 

analisar a necessidade da exigência, posto que este é outro elemento do princípio 

da proporcionalidade. Nessa análise, devem ser considerados outros métodos 

aptos a atingir a finalidade da Administração, devendo esta optar pelo menos 

restritivo, ou seja, por aquele que traz menos ônus aos interesses envolvidos. 

43. Aliás, foi por meio dessa análise que o TCU, Acordão n° 1805/15-Plenário 

(transcrito acima), entendeu ser incompatível com o ordenamento pátrio as 

exigências de declaração do fabricante, carta de solidariedade, ou credenciamento. 

44. Na mesma linha do TCU, esta 4ª Inspetoria entende que existem outros métodos 

menos restritivos que a carta do proprietário (ou do detentor da disponibilidade 

comercial da draga), aptos a conferir a mesma finalidade constitucional (inc.XXI do 

art 37 da CF, in fine) passível de ser perseguida pela Administração, qual seja, 

garantir o mínimo de segurança de que a obrigação será cumprida.  

45. Como exemplo podem ser citados, a exigência de garantia para execução 

contratual (que já é estabelecida na presente licitação) e a previsão de multas 

contratuais. 

46. Verifica-se, ainda, que a Secretaria de Portos da Presidência da República, nas suas 

licitações (cita-se como exemplo os RDCs Eletrônicos, SEP/PR nº 05/2014, 01/16 e 

01/2017), não exige carta do proprietário (ou detentor da disponibilidade 

comercial), prevendo apenas a necessidade de apresentação de minuta de 

declaração de disponibilidade de equipamentos por parte do licitante, caso este 

seja vencedor do certame, documento este similar ao previsto na alínea “b”, do 

subitem 6.8.1, da licitação analisada.  

47. O documento, portanto, não é visto como necessário por todos os órgãos e 

entidades que promovem licitação.   
                                                           
8 Assim, a carta do proprietário apresentada pela empresa vencedora da licitação (fls.466 do 
procedimento administrativo 13.662.176-9), DTA Engenharia Ltda., indicou que estaria disponível a 
draga “Xin Hai Hu 4”, no entanto, durante a execução do contrato os serviços foram prestados pela 
draga”Xin Hai Hu 9”. 

21

Inserido ao protocolo 15.209.590-2 por: Erica da Silva Nascimento em: 21/05/2018 13:50.Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:38. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:18



 

Página 21 de 60 

 

48. Conclui-se, portanto, que além da exigência editalícia ferir de forma frontal o 

ordenamento que rege as licitações públicas, por prever documento não contido 

no rol taxativo da Lei n° 8.666/93, também não há, em uma análise eventual e 

excepcional dos normativos citados, proporcionalidade na exigência, por falta de 

necessidade ante a outros métodos menos restritivos à competição, valor este que 

também deve ser preservado pela Administração. 

49. Destarte, reputa-se ilegal a exigência prevista na alínea “c”, do subitem 6.8.1., da 

Concorrência Pública Internacional n° 02/18, promovida pela Administração dos 

Portos de Paranaguá e Antonina. 

 

ACHADO 2 DA EXIGÊNCIA DE CARTA DE PROPRIETÁRIO OU DE DECLARAÇÃO DE 
DISPONIBILIDADE COMERCIAL DOS EQUIPAMENTOS COMO REQUISITO 
DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.  

Condição Exigência de documento sem amparo legal. A exigência consta da alínea 
“c”, do subitem 6.8.1, do Edital do edital nº 02/2018, Concorrência Pública 
Internacional que trata da qualificação técnico-operacional,  que tem a 
seguinte redação: 

“c. Essa declaração deverá ser acompanhada de carta do proprietário da(s) 
draga(s) ou detentor da disponibilidade comercial da draga, atestando que 
esse(s) equipamento(s) será(ão) disponibilizado(s) para a Licitante durante o 
período de execução dos serviços objetos desta licitação (modelo 10);” (Grifei) 

 

Evidências Edital de Concorrência Pública nº 02/18-APPA publicado no portal 
“Compras Paraná” em 13/04/2018. 

Cópia do procedimento administrativo encaminhado pela APPA de nº 
14.702.208-5 

Ofício n° 362/18, encaminhado pela APPA a este TCE-PR, em resposta ao 
Ofício n° 82/18, da 4ª Inspetoria de Controle Externo. 

Fonte do Critério 
e Critério 

Critério – Não há amparo na legislação para exigência de documentos que 
atestam compromissos futuros entre terceiro (não participante da 
licitação) e licitante, como declaração do fabricante, carta de 
solidariedade, carta do proprietário (ou detentor da disponibilidade 
comercial) e afins. 

Fontes do critério. 

Constituição Federal: 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
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União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte:   (...) 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras 
e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que 
assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações.” (g.n.) 

Lei n° 8.666/93: 

“Art. 3° A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 
da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada 
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e dos que lhes são correlatos.  

§ 1o  É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, 
inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou 
distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de 
qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto 
do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei 
no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (...)  grifei.        

Art. 27.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 
exclusivamente, documentação relativa a: 

I - habilitação jurídica; 

II - qualificação técnica; 

III - qualificação econômico-financeira; 

IV - regularidade fiscal. 

IV – regularidade fiscal e trabalhista;            

V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição 
Federal. (...) 

 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: (...) 

§ 5o É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com 
limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer 
outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação.   

§ 6o As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, 
equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o 
cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de 
relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas 
cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização prévia.” (g.n.) 

Lei 15.608/2007: 
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“Art. 73. Para a habilitação nas licitações será exigida dos interessados, 
exclusivamente, documentação relativa: 

I - à habilitação jurídica; 

II - à qualificação técnica; 

III - à qualificação econômico-financeira; 

IV - à regularidade fiscal; e 

V - ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal.” 

Acórdão 1805/2015-Plenário, TC 008.137/2015-3, relator Ministro-
Substituto Weder de Oliveira, 22.7.2015. (g.n.) – Informativo de 
Licitações e Contratos nº 252/15: 

Representação formulada por sociedade empresária apontara suposta 
irregularidade em pregão presencial, promovido pela Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), para a prestação de serviços de 
impressão e reprografia corporativa, englobando fornecimento de equipamentos, 
instalação e configuração, serviços de manutenção, peças de reposição e materiais 
de consumo. Alegara a representante, em síntese, a existência de cláusula 
restritiva consubstanciada na exigência de "apresentação de declaração do 
fabricante dos equipamentos ofertados na proposta comercial, que comprove 
expressamente que a licitante pode comercializar e fornecer peças e insumos, 
além de prestar assistência técnica destes equipamentos". Realizadas as oitivas 
regimentais, após a suspensão cautelar do certame, o Cremesp informou que a 
referida exigência "atenderia ao princípio da padronização e qualidade" e evitaria 
"o fornecimento de peças, insumos e suprimentos 'genéricos ou piratas'", 
comprovando "que a contratada tem condições de treinamento técnico para 
prestar a assistência técnica corretiva e preventiva nos equipamentos". Ao 
analisar o caso, o relator rebateu as justificativas do Conselho, destacando que, 
conforme a jurisprudência do Tribunal, "a exigência de declaração do fabricante, 
carta de solidariedade, ou credenciamento, como condição para habilitação de 
licitante, carece de amparo legal, por extrapolar o que determinam os arts. 27 a 
31, da Lei nº 8.666/93, e 14 do Decreto nº 5.450/2005". Explicou que "essa 
exigência pode ter caráter restritivo e ferir o princípio da isonomia entre os 
licitantes, por deixar ao arbítrio do fabricante a indicação de quais representantes 
poderão participar do certame", ressaltando ainda que "existem outros meios 
para assegurar o cumprimento das obrigações pactuadas, tais como pontuação 
diferenciada em licitações do tipo técnica e preço, exigência de garantia para 
execução contratual, ou ainda multa contratual". Por fim, ressalvou o relator que 
"a exigência de declaração do fornecedor como requisito de habilitação somente 
pode ser aceita em casos excepcionais, quando se revelar necessária à execução 
do objeto contratual, situação em que deverá ser adequadamente justificada de 
forma expressa e pública, por ser requisito restritivo à competitividade". O 
Tribunal, pelos motivos expostos pelo relator, considerou a Representação 
procedente, decidindo, no ponto, dar ciência ao Cremesp acerca da 
irregularidade.  

Acórdão 107/2013-Plenário, TC 045.663/2012-2, relator Ministro José 
Jorge, 30.1.2013. (g.n.) – Informativo de Licitações e Contratos nº 138/13: 
 
Representação apontou a ocorrência de suposta irregularidade na condução do 
Pregão Eletrônico 145/2012, pelo Superior Tribunal Militar - STM, que tem por 
objeto a prestação mensal de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 
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dispositivo automatizado de backup (tape library) da marca IBM. A autora da 
representação apontou suposta restrição à participação de empresas no certame, 
em razão da exigência de comprovação pela licitante de ser credenciada ou 
autorizada pelo fabricante do equipamento para a prestação dos serviços. O 
relator, na mesma linha de entendimento externada pela unidade técnica, 
ressaltou que a jurisprudência do TCU é pacífica, "no sentido de considerar que 
exigências dessa natureza restringem a competitividade do processo licitatório, 
afigurando-se desarrazoadas as justificativas apresentadas pelos setores 
competentes, em resposta à impugnação da empresa". A despeito disso, em face 
de contingências do caso concreto, como a baixa materialidade dos valores da 
contratação, o caráter essencial de tais serviços e a conformidade do valor 
contratado com a estimativa da administração, reputou inconveniente a 
concessão de medida cautelar que suspendesse a execução do contrato. O 
Tribunal, então, ao acolher a proposta do relator, decidiu: a) julgar procedente a 
representação; b) dar ciência ao STM de que "a exigência de comprovação de 
credenciamento ou autorização do fabricante do produto ofertado, como 
condição de habilitação, além de constituir restrição ao caráter competitivo das 
licitações, não possui amparo legal (cf. art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 e 
art. 37, inciso XXI, parte final, da Constituição Federal), sendo aceita somente em 
situações excepcionais, devidamente fundamentadas, conforme tratado no 
Acórdão 1.462/2010 - Plenário".  

Acórdão n.º 847/2012-Plenário, TC 036.819/2011-5, rel. Min. José Jorge, 
11.4.2012 – Informativo de Licitações e Contratos nº 101/12.: 
 
Representação apontou supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 18/2011, 
conduzido pela Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA, que tem por 
objeto a aquisição de equipamentos de informática. Entre os indícios de 
irregularidades, destaque-se a inabilitação de empresa licitante por 
descumprimento de cláusula do Edital que exigia a apresentação de declaração 
em papel timbrado do fabricante, informando que está por ele credenciada a 
fornecer o produto pretendido. O relator, por considerar que tal exigência não 
encontrava amparo na legislação e, em razão de outras falhas, determinou, em 
caráter cautelar, com posterior endosso do Plenário, que a UFOPA se abstivesse 
de contratar a empresa declarada vencedora ou de efetuar pagamentos a ela, se a 
contratação já houvesse ocorrido. Determinou, também, a oitiva dessa empresa e 
daquela Universidade. Em resposta à oitiva, o gestor asseverou que pretendia 
assegurar sólida "garantia de assistência técnica" e a "interoperatividade dos 
bens". E, também, que buscava evitar que os equipamentos adquiridos fossem 
produto de pirataria ou contrabando. A empresa também enfatizou esses 
aspectos. A unidade técnica, porém, considerou que "as exigências de habilitação 
devem se limitar ao estritamente indispensável à garantia do cumprimento das 
obrigações, de modo a atender o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal c/c os 
arts. 27 a 31 da Lei 8.666/1993". E acrescentou: a despeito de se estar 
examinando requisitos da proposta e não de habilitação, "o mesmo sentido 
teleológico deve ser observado, para que as exigências se limitem ao 
indispensável à garantia dos interesses da Administração". Por esse motivo e 
também por outros vícios, ofereceu proposta de anulação do certame, que foi 
endossada pelo relator. O Tribunal, então, determinou à UFOPA que adote "as 
providências necessárias à anulação do Pregão Eletrônico nº 18/2011". 
Precedentes mencionados: Acórdãos nº 2.404/2009 - 2ª Câmara e nº 110/2007, 
nº 112/2007, nº 423/2007, nº 539/2007, nº 1.729/2008 e nº 1.227/2009, todos do 
Plenário.  

Superior Tribunal de Justiça - MS nº 7814/DF — 1ª Seção - Relator 
Ministro Francisco Falcão. Brasília, 28 e agosto de 2002. Diário da Justiça 
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Eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, de 21 outubro de 2002: 

“o interesse público reclama o maior número possível de concorrentes, 
configurando ilegalidade a exigência desfiliada da lei básica de regência e com 
interpretação de cláusulas editalícias impondo condição excessiva para a 
habilitação”. 

Causa Exegese equivocada dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, 
bem como da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, regentes do 
assunto (qualificação técnica). 

Efeito – Violação aos mandamentos constitucionais e infraconstitucionais e vasta 
jurisprudência regente do assunto (qualificação habilitatória) 

– Incremento de exigências habilitatórias suportadas pelos licitantes 
participantes da Concorrência n° 02/2018. 

– Potencial prejuízo à competitividade do certame ante a eventual redução 
do número de participantes, em virtude da previsão indevida de exigências 
a apresentação de carta do proprietário.  

Recomendação Destarte, recomenda-se à Administração dos Portos de Paranaguá e 
Antonina, para que, nos termos do inciso XXI do art. 37 da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, art.3°, §1, inciso I da Lei n° 
8.666/93, art. 30, incs.  §5º e 6º da Lei 8.666/93, e art. 73 e seguintes da 
Lei 15.608/2007, se abstenha de prever, nos editais de licitação da 
entidade, inclusive no edital nº 02/2018, Concorrência Pública 
Internacional, Dragagem de Manutenção Continuada documentos não 
contemplados no rol previsto nos artigos 27 a 31 da Lei 8.666/93.   

Comentários do 
Gestor 
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     ACHADO 3 - DA EXIGÊNCIA CUMULATIVA DA APRESENTAÇÃO DE GARANTIA DA 
PROPOSTA COM DEMONSTRAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL MÍNIMO POR PARTE DOS 
LICITANTES E EM DATA ANTERIOR À DATA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO (SESSÃO PÚBLICA). 

 

50.  Trata-se do subitem 6.9. do edital nº 02/2018, que versa sobre a qualificação 

econômico-financeira, e tem a seguinte redação: 

 

6.9. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
A documentação relativa à qualificação econômica e financeira 
consistirá em: (...) 
 
“Comprovante de protocolo de apresentação de “Garantia da 
Proposta” à APPA, em qualquer das formas admitidas pelo art. 56 da 
Lei nº 8.666/93, que deverá ser entregue no prazo de até 2 (dois) dias 
úteis anteriores ao dia determinado para a abertura do certame. 
Para apresentação das propostas, as empresas participantes deverão 
possuir capital social no valor mínimo de R$ 48.000.000,00 
(quarenta e oito milhões de reais). 
O valor da “Garantia da Proposta” é de R$ 4.889.632,03 (quatro 
milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e trinta e dois 
reais e três centavos). A sua validade deverá ser de, no mínimo, 180 
(cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data da abertura 
da licitação.” (g.n) 

 

51. Neste diapasão, considerando a redação acima exposta, bem como, o que dispõe o 

§2° do art.77 da Lei Estadual n° 15.608/07 c/c o §2º do art.31 da Lei nº 8.666/93, 

Súmula n° 275 do Tribunal de Contas da União, Acórdãos n° 2073/09 e 2.035/10 – 

Plenário – Tribunal de Contas da União, e Achado n° 05, da matriz de achados 

enviada por esta 4ª Inspetoria com o Ofício n° 77/2018 (em 17/04/18) faz-se 

necessário tecer as seguintes considerações. 

52. Analisando o edital licitatório nº 02/2018 (Concorrência Pública Internacional), 

Dragagem de Manutenção, constatou-se que a entidade previu exigências 

indevidas no subitem 6.9 referentes a qualificação econômico-financeira dos 

licitantes, vez que os interessados devem, de forma cumulada, apresentar garantia 

de proposta e comprovar capital social mínimo.  
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53. Tal conduta, na visão da equipe da 4ª Inspetoria, contrariaria o estipulado nas 

redações do §2° do art.79 da Lei Paranaense n° 15.608/07 e §2° do art. 3110 da Lei 

n° 8.666/93. 

54. Conforme fica evidente na redação dos dispositivos legais citados acima, a escolha 

da exigência mais adequada é uma discricionariedade da Administração, contudo, 

essa escolha é alternativa, e não cumulativa. Nesse ponto, deve ser frisado que a 

mera possibilidade de exigir capital social mínimo já é excepcional, razão pela qual 

o legislador, ao prever a possibilidade da sua exigência, a condicionou a sua não 

cumulatividade com outras exigências, como de patrimônio líquido e de garantias 

exigidas já no momento da habilitação. 

55. Sendo assim, por meio do Ofício n° 82/18 – 4ª ICE/TCE PR, esta Inspetoria solicitou 

à APPA justificativa para o descumprimento dos dispositivos legais em apreço. Em 

resposta, foram apresentados os seguintes argumentos pela entidade: a) a garantia 

de proposta e a comprovação do capital social são documentos que tem 

finalidades diversas; b) a comprovação do capital social visa comprovar a atual 

situação financeira da empresa, permitindo que a Administração averigue a 

capacidade daquela executar o futuro contrato; c) já a garantia de proposta é uma 

espécie de multa não contratual, garantindo uma segurança à Administração de 

que as propostas apresentadas são sérias; d) não há consenso na jurisprudência e 

doutrina acerca da impossibilidade de cumular as duas exigências, fato este 

                                                           
9 Art. 77. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á: (...) 

§ 2º. A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, 
poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou 
de patrimônio líquido mínimo, ou ainda, as garantias previstas no § 1º do art. 102 desta Lei, 
como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para 
efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado. (...) 

10 Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 

III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1o do art. 56 desta 
Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação. 

§ 2o A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, 
poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo 
ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1o do art. 56 desta 
Lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e 
para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado. (Grifei) 
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comprovado pelo teor da Súmula n° 27 do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo11; e) o objeto é complexo, o que justifica a exigência tanto da garantia de 

proposta, quanto de patrimônio líquido mínimo. 

56. Feito um breve relato passa-se a análise das respostas e delimitação final do 

achado. Inicialmente, destaca-se que os argumentos apresentados pela APPA não 

alteram o entendimento desta 4ª Inspetoria, como se observará a seguir. 

57. É descabida a alegação da APPA de que a garantia de proposta teria finalidade 

diversa, não se prestando a comprovar a qualificação econômico-financeira das 

licitantes. Ora, a garantia de proposta está prevista tanto na lei federal, quanto na 

lei estadual de licitações, em artigos que tratam, exclusivamente, da qualificação 

econômico-financeira, portanto, a finalidade geral desta exigência é a mesma das 

demais previstas nos mesmos dispositivos. 

58. Como visto, também é incabível a cumulação em respeito ao princípio da 

legalidade e ao fato de que as leis de licitações de regência determinaram 

expressamente quais exigências podem ou não ser cumuladas, sendo que, no caso 

específico de garantia de proposta e capital social mínimo, essa resposta é 

negativa. Nesta toada, os legisladores federal e estadual não concederam livre 

discricionariedade para o Administrador no que tange às exigências que aferem as 

condições econômicas das licitantes, na medida em que limitaram as exigências ao 

seu rol taxativo, conforme os caputs do art. 31 da Lei n° 8.666/93 e 77 da Lei n° 

15.608/07, vedando, portanto, ao Administrador decretar além do estabelecido no 

diploma legal.   

59. Com efeito, o ordenamento vigente acerca das contratações públicas, 

especificamente no que concerne ao exame relativo à boa situação financeira do 

licitante para execução do objeto licitado, permite que o Administrador estabeleça 

as exigências contidas em seus incisos I, II e III do artigo 31, quais sejam: balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social; certidão 

negativa de falência ou concordata; e garantia, nas mesmas modalidades e 

                                                           
11 SÚMULA Nº 27 - Em procedimento licitatório, a cumulação das exigências de caução de 
participação e de capital social mínimo insere-se no poder discricionário do administrador, 
respeitados os limites previstos na lei de regência. 
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critérios previstos no "caput" e § 1º do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por 

cento) do valor estimado do objeto da contratação.  

60. Outrossim, em alguns casos, o artigo 31, § 2º da Lei n° 8.666/93, permite que: 

 

“A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de 

obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório 

da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido 

mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1º do art. 56 desta Lei, 

como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-

financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento 

do contrato a ser ulteriormente celebrado. ” 

 

61. Neste contexto, o regulamento das licitações autoriza ao Administrador que, nas 

hipóteses de compras para entrega futura e execução de obras e serviços, garanta 

o adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado por intermédio de 

exigência de capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo, ou ainda, de 

garantias realizadas em caução em dinheiro, seguro garantia ou fiança bancária. 

62. Observa-se, portanto, que incorre em erro o ato convocatório que exige a 

duplicidade (ou triplicidade) de exigências, devendo, in casu, optar por uma das 

modalidades, com arrimo no § 2º do artigo 31 da Lei 8.666/93.  

63. Farta é a jurisprudência, consoante pode-se vislumbrar por alguns acórdãos do TCU 

- órgão de referência no âmbito do controle externo brasileiro, e Tribunais de 

Justiças dos Estados, todos pela impossibilidade de acumulação de capital e 

garantia de proposta e capital, consoante veremos a seguir: 

 

 

 “Assunto: LICITAÇÕES. DOU de 11.09.2009, S. 1, p. 72. Ementa: 
determinação ao Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito 
Santo para que, em procedimentos licitatórios, abstenha-se de 
estabelecer a exigência simultânea de capital mínimo e de garantias 
de proposta, por infringir o § 2º do art. 31 da Lei nº 8.666/1993 e 
contrariar o entendimento revelado por meio do Acórdão nº 
808/2003- Plenário” 
Acórdão n.º 2073/2009-Plenário, TC-012.171/2009-4, rel. Min. 
Benjamin Zymler, 09.09.2009. 
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(Grifei) 
 
“Assunto: LICITAÇÕES. DOU de 26.08.2010, S. 1, p. 135. Ementa: 
alerta a uma prefeitura municipal quanto às seguintes 
impropriedades constatadas em edital de concorrência e no contrato 
dela decorrente, quais sejam: a) exigência simultânea de 
comprovação de capital social mínimo e de apresentação de 
garantia da proposta, em descumprimento ao art. 31, § 2º, da Lei nº 
8.666/1993; b) exigência de comprovação de vínculo empregatício 
entre o responsável técnico, mediante registro em carteira de 
trabalho e ficha de registro da empresa, em descumprimento ao art. 
30, § 1º, inc. I, da Lei nº 8.666/1993; c) ausência de definição acerca 
dos critérios de aceitabilidade dos preços unitários, em 
descumprimento ao art. 40, inc. X, da Lei nº 8.666/1993; d) eleição da 
arbitragem como foro para solução de controvérsias, conforme 
cláusula contratual, em descumprimento da Lei nº 9.307/1996 e em 
afronta aos princípios de direito público.” 
Acórdão n.º 2035/2010-Plenário, TC-005.033/2010-1, rel. Min. 
Valmir Campelo, 18.08.2010.  
(Grifei) 
 
 “Para fins de qualificação econômico-financeira, a Administração 
pode exigir das licitantes, de forma não cumulativa, capital social 
mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que assegurem o 
adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para 
entrega futura e de execução de obras e serviços.” 
SÚMULA Nº 275 - TCU 
 
“É de se ressaltar, inicialmente, a excelência da decisão recorrida, 
prolatada pelo Juiz de Direito Tiago Gagliano Pinto Alberto, 
demonstrativa de zelo no exercício da atividade judicante, digna de 
encômios. 
O recurso é manifestamente improcedente. 
Em suas razões recursais o agravante reconhece duas ilegalidades no 
edital de abertura do certame e que, segundo afirma, serão 
retificados, a saber: (a) exigência de comprovação de capital social 
mínimo cumulativamente com garantia da proposta e (b) não 
permissão de que, no caso de pessoas jurídicas consorciadas, cada 
qual comprove qualificação técnica tão somente na proporção da sua 
participação no consórcio. 
Só isso já basta para a manutenção da bem lançada decisão 
recorrida.” 
(TJ-PR - AI: 9174441 PR 917444-1 (Decisão Monocrática), Relator: 
Adalberto Jorge Xisto Pereira, Data de Julgamento: 05/07/2012, 5ª 
Câmara Cível) 
 
ADMINISTRATIVO - APELAÇAO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - 
MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇAO - EDITAL - INCLUSAO DE 
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO DETALHADO - INAFASTABILIDADE 
- QUALIFICAÇAO ECONÔMICA - CUMULAÇAO DE EXIGÊNCIAS - 
IMPOSSIBILIDADE - ART. 31, 2º, DA LEI Nº 8666/1993 - EXIGÊNCIAS 
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ALTERNATIVAS. 01. É INDISPENSÁVEL A INCLUSAO ESTIMATIVA 
ORGAMENTÁRIA EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS 
UNITÁRIOS, COMO ANEXO DO INSTRUMENTO EDITALÍCIO [ART. 40, 
2º, II, LEI Nº 8.666/1993]. 02. 'O ARTIGO 31, 2º DA LEI DE LICITAÇÕES 
DETERMINA QUE A ADMINISTRAÇAO ELEJA UM DOS TRÊS 
REQUESITOS, NA FASE DE HABILITAÇAO, EM TERMOS DE EXIGÊNCIA 
DE COMPROVAÇAO DA QUALIFICAÇAO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA 
EMPRESA LICITANTE [.]' [RESP 822.337/MS, REL. MINISTRO 
FRANCISCO FALÇAO, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 16/05/2006, . 
(TJ-BA - APL: 2553062006 BA 25530-6/2006, Relator: VERA LUCIA 
FREIRE DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/08/2009, QUINTA 
CÂMARA CÍVEL) 

 

64. A súmula invocada pela entidade fiscalizada destoa, assim, da interpretação 

majoritária sobre o tema. 

65. Deve ser levado em conta também que o inciso III e o §2° do art. 31 da Lei 

8.666/93 devem ser compreendidos à luz do art. 3712, inciso XXI da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, o qual somente permite que sejam feitas 

exigências indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, não havendo 

como se utilizar de conceitos ampliados para possibilitar exigências mais restritivas.  

66. Assim, partindo do norte constitucional insculpido no art. 37, inc. XXI da 

Constituição Federal de 1988, há que se incluir na proibição expressa do §2º, do 

art. 31, da Lei n° 8.666/93, a garantia constante do inciso III do referido artigo.  

67. Primeiro porque em sua redação existe expressa referência a modalidade e 

critérios estabelecidos no §1º do art. 56, ou seja, ainda que se tratem de garantias 

distintas, devem ser interpretadas, quando da demonstração da qualificação 

econômico-financeira, de forma equivalente, e, também, porque os requisitos 

exigidos para fins de habilitação não devem prejudicar, de forma desproporcional, 

                                                           
12 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade 
de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações. (Regulamento) 
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o caráter competitivo da licitação, extrapolando as exigências de qualificação 

previstas em lei. 

68. Quanto ao momento da apresentação da garantia de proposta, item também 

questionado no ofício 82/2018 da 4 ICE, em análise às argumentações esposadas 

pela APPA, em apertada síntese de que o procedimento seria previsto, 

possibilitando a Empresa Pública efetuar consulta das garantias, ofício nº 362/2018 

APPA/EP, visualiza-se que não pode prosperar, em virtude de que quando possível 

apresentação de garantia de proposta, isto é, quando não cumulada com capital 

social, a Lei nº 8.666/93, estabelece o momento para tanto, qual seja na fase de 

habilitação, não havendo previsão de antecipação de apresentação dos 

documentos como se quer na redação do edital licitatório.  

69. Desta feita, em sendo a garantia de proposta exigida em momento anterior ao da 

sessão pública de abertura dos envelopes de habilitação há possibilidade da 

ocorrência de situação indesejada de a Administração conhecer de antemão as 

empresas que pretendiam participar do certame.  

70. Vejamos no edital licitatório analisado qual o momento para apresentação da 

garantia de proposta:  

 

“Comprovante de protocolo de apresentação de “Garantia da Proposta” à 
APPA, em qualquer das formas admitidas pelo art. 56 da Lei nº 8.666/93, 
que deverá ser entregue no prazo de até 2 (dois) dias úteis anteriores ao dia 
determinado para a abertura do certame. 

 

71. Verifica-se que o momento para a sua apresentação, consoante edital licitatório nº 

02/2018 é prévio à data de abertura das propostas do certame licitatório, o que 

pode ensejar o indesejado conhecimento prévio dos licitantes por parte da 

Administração, quanto o encurtamento do prazo legal que corre entre a data da 

publicação do edital e a data da sessão pública, inteligência do art. 21 da Lei nº 

8.666/93. Sobre o tema existem decisões no seguinte sentido:  

 

Licitações de obras públicas: 3 – Exigência simultânea de patrimônio 
líquido mínimo e garantia de proposta, a ser apresentada até três 
dias antes da data para entrega dos envelopes 
Ainda na Representação formulada ao TCU que noticiou uma série de 
possíveis irregularidades relacionadas à Tomada de Preços nº 
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002/2010, do tipo menor preço, sob o regime de empreitada por 
preço global, cujo objeto consiste na contratação de empresa para 
construção de uma escola pública de educação infantil na sede do 
Município de Água Doce do Norte/ES, foi informada a “exigência 
simultânea de patrimônio líquido mínimo com a prestação de 
garantia prevista no art. 31, inciso III, da Lei nº 8.666/1993, a ser 
apresentada até três dias antes da data para entrega da proposta, 
em afronta ao disposto no art. 31, § 2º, da Lei nº 8.666/1993”. No 
entender da unidade técnica, “é pacífico nesta Corte que a exigência 
simultânea de capital social/patrimônio líquido mínimo com a 
prestação de garantia da proposta para certificação da qualificação 
econômico-financeira da proponente atenta contra o que reza o art. 
31, § 2º, da Lei nº 8.666/93”. Quanto ao prazo estipulado - de até 
três dias antes da data agendada para apresentação dos 
documentos de habilitação e da proposta de preços - para 
prestação da garantia e sua comprovação junto à Comissão 
Permanente de Licitação, a unidade técnica destacou decisão 
monocrática, referendada pelo Plenário, nos autos do TC 
004.287/2010-0, na qual se evidenciou que “a exigência editalícia 
de garantia de participação correspondente a 1% do valor global 
previsto das obras, a ser prestada até três dias antes da data de 
apresentação dos documentos de habilitação e de proposta de 
preços, é altamente nociva, visto que permite conhecer de antemão 
as empresas que efetivamente participarão do certame, 
possibilitando, dessa forma, a formação de conluio para loteamento 
das obras” (Cautelar noticiada no Informativo/TCU nº 8/2010). 
Citando, ainda, outro precedente jurisprudencial (Acórdão nº 
557/2010 – Plenário), concluiu a unidade técnica que “a 
comprovação documental de tal depósito deve ser inserida junto aos 
demais elementos relativos à habilitação – tido, por conseguinte, 
como data-limite -, não havendo razão plausível para que isso se faça 
anteriormente (o recolhimento, esse sim pode operar-se no 
interregno entre a publicação do edital e o início do certame)”. Desse 
modo, por essa e pelas demais irregularidades, a unidade técnica 
sugeriu ao relator a suspensão cautelar da Tomada de Preços nº 
002/2010, até que o Tribunal delibere em definitivo sobre as 
questões postas. O relator, com o aval do Plenário, acolheu a 
proposta da unidade técnica. Precedentes citados: Decisão nº 
1521/2002 e Acórdãos nos 170/2007; 2656/2007; 1265/2009 e 
326/2010, todos do Plenário.  
Decisão monocrática, TC-020.314/2010-8, rel. Min. Benjamin 
Zymler, 11.08.2010.  
 
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GARANTIA ANTES 
DA HABILITAÇÃO EM TOMADA DE PREÇO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tem-
se aqui caso em que edital de licitação exigia a apresentação de 
garantia em até cinco dias da data da abertura da licitação. 2. De 
acordo com o art. 31, inc. III, da Lei n. 8.666/93, a apresentação de 
garantia é requisito para que o licitante seja considerado qualificado 
no aspecto financeiro-econômico. Como se sabe, a apresentação das 
qualificações insere-se na fase de habilitação, na esteira do art. 27 
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daquele mesmo diploma normativo, motivo pelo qual a exigência de 
garantia antes do referido período é ilegal. 3. Não ajuda à 
Administração sustentar que o edital é lei entre as partes e que a 
decisão que aplica os dispositivos antes mencionados viola o art. 41 
da Lei n. 8.666/93, pois, se é verdade que o edital vincula o Poder 
Público, não é menos verdade que a lei também o faz, em grau ainda 
mais elevado. 4. Recurso especial não provido 
(STJ - REsp: 1018107 DF 2007/0301346-0, Relator: Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 26/05/2009, T2 - 
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 20090612 --> DJe 
12/06/2009) 

 

72. Destarte, resta configurada a existência de exigência indevida no edital licitatório 

nº 02/2018, Concorrência Pública Internacional, quanto a qualificação econômico-

financeira, mais especificamente no que se refere à previsão de garantia de 

proposta cumulada com comprovação de capital social mínimo, e, em data 

anterior ao da sessão pública de abertura dos envelopes de habilitação, 

afrontando o preceituado pelo comando constitucional do art. 37, inc. XXI da 

Constituição da República Federativa do Brasil, bem como o §2° do art.31 da Lei n° 

8.666/93 e §2° do art.77 da Lei Estadual n° 15.608/2007. 

 

ACHADO 3 Exigência de garantia de proposta em acúmulo com exigência de 
patrimônio líquido mínimo e em data anterior à data de apresentação de 
documentos de habilitação (sessão pública). 

Condição No subitem 6.9. do edital, do edital da Concorrência Pública Internacional nº 
02/2018, foram feitas exigências, dentre outras, de garantia de proposta e 
apresentação de capital social mínimo, conforme as seguintes redações na 
sequência transcritas: 

“Comprovante de protocolo de apresentação de “Garantia da Proposta” à 
APPA, em qualquer das formas admitidas pelo art. 56 da Lei nº 8.666/93, 
que deverá ser entregue no prazo de até 2 (dois) dias úteis anteriores ao dia 
determinado para a abertura do certame. 

Para apresentação das propostas, as empresas participantes deverão 
possuir capital social no valor mínimo de R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito 
milhões de reais). 

O valor da “Garantia da Proposta” é de R$ 4.889.632,03 (quatro milhões, 
oitocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e trinta e dois reais e três 
centavos). A sua validade deverá ser de, no mínimo, 180 (cento e oitenta) 
dias corridos, contados a partir da data da abertura da licitação.” (g.n) 

35

Inserido ao protocolo 15.209.590-2 por: Erica da Silva Nascimento em: 21/05/2018 13:50.Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:38. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:18



 

Página 35 de 60 

 

 

Evidências Edital de Concorrência Pública nº 02/18-APPA publicado no portal “Compras 
Paraná”. 

Cópia do procedimento administrativo encaminhado pela APPA de nº 
14.702.208-5.  

Ofício n° 362/18, encaminhado pela APPA a este TCE-PR, em resposta ao 
Ofício n° 82/18, da 4ª Inspetoria de Controle Externo. 

Fonte do 
Critério e 
Critério 

Critério 1. 

- Segundo o §2° do art.77 da Lei Estadual n° 15.608/07– que reproduz o §2º 
do art.31 da Lei nº 8.666/93, é permitido que o edital de licitação contenha 
apenas uma das três exigências: capital social mínimo, patrimônio líquido 
mínimo ou as garantias do art. 102, § 1º, da Lei Estadual nº 15.608/07. 

Fonte do critério n° 1. 

Lei n° 8.666/93: 

Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 
(...) 
III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1o do art. 
56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da 
contratação. 
(...) 
§ 2o A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e 
serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência 
de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias 
previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da 
qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao 
adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.  
(Grifei) 

Lei Estadual nº 15.608/07: 

Art. 77. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á:  

(...) 

III - à garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no caput e § 1º do art. 
102 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da 
contratação. 

(...) 

§ 2º. A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e 
serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência 
de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda, as garantias previstas 
no § 1º do art. 102 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação 
econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do 
contrato a ser ulteriormente celebrado. 

Jurisprudência: 
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- Súmula n° 275 do Tribunal de Contas da União. 

- Acórdãos 2073/09 e 2.035/10 – Plenário – Tribunal de Contas da União. 

- Acórdão n° 7019/14 – Tribunal Pleno – Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná. 

- AI 917444-1 – Decisão Monocrática – Relator Desembargador Adalberto 
Jorge Xisto Pereira, 5ª Câmara Cível – Tribunal de Justiça do Paraná. 

- APL 2553062006 – Relator Desembargadora Vera Lucia Freire de Carvalho 
– 5ª Câmara Cível – Tribunal de Justiça da Bahia. 

Critério n° 2  

- Quando for admitida a exigência de garantia de proposta, esta deve ser 
exigida apenas no momento da sessão pública para entrega dos documentos 
de habilitação. Isto porque a garantia de proposta só pode ser exigida como 
requisito de habilitação e, sendo assim, não pode ser exigida de forma 
prévia. 

Fonte do critério n° 2. 

Lei n° 8.666/93: 

Art. 3° A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para 
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com 
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Grifei)   

(...) 

Art. 21.  Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, 
das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora 
realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados 
com antecedência, no mínimo, por uma vez: 

(...) 

§ 2° O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da 
realização do evento será: 

(...) 

II – trinta dias para:         

a) concorrência, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso 
anterior;      

Lei Estadual nº 15.608/07: 
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Art. 31. Os avisos e resumos dos editais das modalidades de licitação e dos 
procedimentos auxiliares deverão ser publicados com antecedência, no mínimo por 
uma vez: 

(...) 

§ 2°. O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento 
será: 

(...) 

II - trinta dias, para: 

a) concorrência, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso anterior; 

Jurisprudência:  

– Acórdão 2.993/09 – Plenário – Tribunal de Contas da União. 

– RESP 1018107 DF 2007/0301346-0 – Segunda Turma – Superior Tribunal 
de Justiça.  

- Decisão monocrática, TC-020.314/2010-8, rel. Min. Benjamin Zymler, 
11.08.2010.  

Causa Exegese equivocada dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, 
bem como da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, regentes do 
assunto (qualificação econômico-financeira)  

Efeito – Violação aos mandamentos constitucionais e infraconstitucionais e vasta 
jurisprudência regente do assunto (qualificação econômico-financeira).  

– Incremento de exigências habilitatórias suportadas pelos licitantes 
participantes da Concorrência n° 02/2018. 

– Potencial prejuízo à competitividade do certame ante a eventual redução 
do número de participantes, em virtude da previsão indevida de exigências à 
título de qualificação econômico-financeira. 

Recomendação Destarte, recomenda-se à Administração dos Portos de Paranaguá e 
Antonina, para que, nos termos do art. 31, §2º, da Lei 8.666/93 c/c art.77, 
§2º da Lei Estadual nº 15.608/07, se abstenha de prever, nas suas licitações, 
inclusive na Concorrência Pública Internacional, nº 02/2018, Dragagem de 
Manutenção Continuada, mais de uma das seguintes exigências relacionadas 
à qualificação econômico-financeira1 das licitantes: capital social mínimo, 
patrimônio líquido mínimo ou as garantias do art. 102, § 1º, da Lei Estadual 
nº 15.608/07. 

Recomenda-se, ainda, que quando a opção seja pela garantia de proposta, 
que esta seja exigida no mesmo momento em que são exigidos os demais 
documentos de habilitação, em respeito aos prazos legalmente previstos. 

Comentários do 
Gestor 
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ACHADO 4 - DA PREVISÃO DE EXIGÊNCIA, DOCUMENTOS, APENAS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA REFERENTES À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA FORA DO CORPO DO EDITAL E EM 
CONTRADIÇÃO COM ESTE.  

 

73.  Na análise do edital da Concorrência Pública Internacional n° 02/2018 foi 

observado que tanto o “corpo do edital”, quanto o Termo de Referência 

(documento anexo ao edital), têm um capítulo específico sobre qualificação 

técnica. Assim, como havia incongruência entre os capítulos, foi pedido 

esclarecimentos da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Ofício 

n°82/18 – 4ª Inspetoria de Controle Externo). 

74. .   A resposta da empresa foi no sentido de que o Termo de Referência integra o 

edital e, portanto, não haveria nada a ser corrigido. 

75. Com a devida vênia, entende-se que algum reparo merece ser feito à resposta da 

APPA. Realmente, o Termo de Referência integra o edital, entretanto, a questão 

deve ser observada também sob a ótica da Lei Estadual de Licitações, de n° 

15.608/07, que se aplica às licitações realizadas pela referida entidade. 

76. Nesse sentido, observa-se que a referida lei estadual – diferentemente da Lei n° 

8.666/93 - prevê expressamente quais documentos, ou elementos, devem constar 

do “corpo do edital”, conforme se pode observar do dispositivo na sequência 

transcrito: 

 

Art. 69. O edital divide-se em três partes, devendo constar: 
II – na segunda, corpo do edital: 
a) a menção de que a licitação é regida por esta lei e legislação 
nacional sobre normas gerais de licitação, em vigor; 
b) as instruções para a impugnação do edital e obtenção de 
orientações; 
c) o objeto da licitação, em descrição sucinta e clara; 
d) as condições para participação na licitação; 
e) a forma de apresentação dos documentos e das propostas; 
f) os procedimentos para a sessão de recebimento e análise das 
propostas e dos documentos; 
g) o critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros 
objetivos, inclusive, quando exigida a apresentação de propostas 
técnicas, a pontuação prevista para cada item; 
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h) o preço máximo e as condições de pagamento, este não superior a 
trinta dias, contado a partir da data final do período de 
adimplemento de cada parcela; 
i) a multa, juros de mora e atualização monetária incidentes sobre o 
valor devido e calculado entre a data do vencimento da obrigação de 
pagamento e a data em que este efetivamente ocorrer; 
j) as instruções para os recursos previstos nesta lei; 
k) o prazo e as condições para assinatura do contrato ou retirada do 
instrumento equivalente; 
l) as penalidades aplicáveis por irregularidades praticadas durante o 
processo licitatório e pelo não atendimento às regras referidas na 
alínea anterior; 
m) as condições de recebimento do objeto da licitação; 
n) outras indicações específicas ou peculiares da licitação; 
o) o prazo para indicar o representante; 

 

77.  Entende-se, assim, que os requisitos de qualificação técnica, devem constar do 

“corpo do edital”, isso em função tanto da alínea “d” acima transcrita, que fala em 

condições para participar em licitação, quanto em função do trecho da alínea “g”, 

que menciona “critérios para julgamento, com disposições claras e parâmetros 

objetivos”. 

78. Ressalte-se que, na visão desta 4ª Inspetoria, até é possível que exista cláusula no 

corpo do edital fazendo remissão ao Termo de Referência (ou outro documento 

anexo), cumprindo, deste modo, a exigência prevista na legislação estadual. 

Entretanto, isto não é o que ocorre no edital analisado. 

79. No instrumento convocatório redigido pela APPA constam exigências previstas 

exclusivamente no Termo de Referência, em capítulo que, a princípio, já teria sido 

abordado no “corpo do edital”, além de haver previsões contraditórias entre os 

dois documentos. Esse fato é passível de ocasionar ofensa ao princípio 

constitucional da publicidade (art.37, caput), posto que prejudica a compreensão 

dos licitantes acerca de documentos que, se não apresentados podem ocasionar 

eliminação do certame.  

80. Segue rol das exigências previstas no Termo de Referência que, ou apresentam 

incongruência com o exigido no “corpo do edital”, ou nem foram mencionados 

nesse último documento:  

- Exigência de declaração formal da empresa indicando dois profissionais, um para 

função de “coordenador geral dos trabalhos” e outro para “residente da obra”, para 
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tratar diretamente com a fiscalização (item 22 do Termo de Referência), sendo que 

no corpo do edital só são mencionadas uma declaração de responsabilidade técnica 

que deve ser apresentada no momento do contrato, para fins de registro da 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (item 9.6.1. do corpo do edital), e uma 

declaração dos próprios responsáveis técnicos autorizando sua inclusão na Equipe 

Técnica (item 6.12.5. do corpo do edital). 

- No Termo de Referência (item 22) há previsão que as fichas curriculares dos 

responsáveis técnicos, devem ser apresentados acompanhadas da cópia dos 

diplomas listados, sendo que esta parte final da exigência não consta do “corpo do 

edital” (alínea “n”, subitem 6.8.1.). 

81.  Visto isso, entende-se configurado um vício no procedimento de elaboração do 

edital (e dos seus documentos anexos), passível de violação ao princípio 

constitucional da publicidade (art.37, inc.XXI da Constituição Federal) e às alíneas 

“d” e “g”, do inc.II, do art.69, da Lei n° 15.608/07. 

ACHADO 4 DA PREVISÃO DE EXIGÊNCIA, DOCUMENTOS, APENAS NO TERMO 
DE REFERÊNCIA REFERENTES À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA FORA DO 
CORPO DO EDITAL E EM CONTRADIÇÃO COM ESTE.            

Condição Na análise do edital da Concorrência Pública Internacional n° 02/2018 foi 
observado que tanto o “corpo do edital”, quanto o Termo de Referência 
(documento anexo ao edital), têm um capítulo específico sobre 
qualificação técnica, havendo contradições e incongruências entre os dois 
documentos.  

Evidências Edital de Concorrência Pública nº 02/18-APPA publicado no portal 
“Compras Paraná” em 13/04/2018. 

Cópia do procedimento administrativo encaminhado pela APPA de nº 
14.702.208-5 

Ofício n° 362/18, encaminhado pela APPA a este TCE-PR, em resposta ao 
Ofício n° 82/18, da 4ª Inspetoria de Controle Externo. 

Fonte do Critério 
e Critério 

Critério – os requisitos de qualificação técnica, devem constar do 
“corpo do edital”, além de que as redações do edital e termo de 
referência devem ser homogêneas não contraditórias.  

Fontes do critério. 

Constituição Federal: 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
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União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: (...).” (g.n.) 

Lei 15.608/2007: 

Art. 69. O edital divide-se em três partes, devendo constar: 
(...) 
II – na segunda, corpo do edital: 
(...) 
d) as condições para participação na licitação; 
g) o critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos, 
inclusive, quando exigida a apresentação de propostas técnicas, a pontuação 
prevista para cada item; 

Causa Exegese equivocada dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, 
bem como da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, regentes do 
assunto (qualificação técnica). 

Efeito – Violação aos mandamentos constitucionais e infraconstitucionais. 

– Falta de clareza na redação do Edital, no que se refere ao ponto 
levantado. 

Recomendação Destarte, recomenda-se à Administração dos Portos de Paranaguá e 
Antonina, para que, nos termos do inciso XXI do art. 37 da Constituição da 
República Federativa do Brasil e alíneas “d” e “g”, do inc.II, do art. 69 da 
Lei 15.608/2007, se abstenha de prever cláusulas conflitantes nos 
documentos que integram o instrumento convocatório das licitações da 
Entidade, inclusive na licitação de dragagem de manutenção, Concorrência 
Pública Internacional nº 02/2018, deixando claro no “corpo do edital” as 
regras para habilitação (com a possibilidade de utilização de cláusula 
remissiva). 

Comentários do 
Gestor 

 

 

ACHADO 5 - SOBREPREÇO EM VIRTUDE DA UTILIZAÇÃO INCORRETA DE ÍNDICE DE 
ATUALIZAÇÃO DA PUBLICAÇÃO COST STANDARDS INDEXATION 2017, CIRIA, INFORMADA 
COMO FONTE DE REFERÊNCIA PARA OS CUSTOS DOS EQUIPAMENTOS CONTIDOS NA 
PUBLICAÇÃO A GUIDE TO COST STANDARDS FOR DREDGING EQUIPMENT, 2009, CIRIA 

ACHADO 5 SOBREPREÇO EM VIRTUDE DA UTILIZAÇÃO INCORRETA DE ÍNDICE DE 

ATUALIZAÇÃO DA PUBLICAÇÃO COST STANDARDS INDEXATION 2017, 

CIRIA, INFORMADA COMO FONTE DE REFERÊNCIA PARA OS CUSTOS DOS 

EQUIPAMENTOS CONTIDOS NA PUBLICAÇÃO A GUIDE TO COST 

STANDARDS FOR DREDGING EQUIPMENT, 2009, CIRIA. 
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Condição Constatou-se no anexo “Termo de Referência – Planilha de Composição de 

Custos – Dados de Entrada”, disponibilizado no Portal Compras Paraná, 

tabelas de referência do custo dos equipamentos de dragagem, as quais são 

parâmetros para determinação do custo dos serviços de dragagem. 

Observa-se que na Tabela núm930ero 510 (Table 510 – Backhoe dredgers), 

abaixo copiada, são apresentados custos de diversas dragas 

retroescavadeiras (backhoe dredgers), tendo sido utilizada, como parâmetro 

para fins de cálculo dos custos dos serviços de dragagem, a draga indicada 

com a demarcação em amarelo. Observa-se, no canto superior direito, 

índice de atualização – Ciria 2017 – para reajustamento do custo dos 

equipamentos, com destaque - elipse na cor vermelha. 

Conforme a tabela acima, verifica-se que o índice utilizado foi de 1,08. 

Evidências Anexo “Termo de Referência – Planilha de Composição de Custos – Dados 

de Entrada” do Edital de Concorrência Pública Internacional nº 02/18-APPA 

publicado no portal Compras Paraná” em 13/04/2018. 

Cópia do procedimento administrativo encaminhado pela APPA de nº 

14.702.208-5. 

Ofício n° 390/18, encaminhado pela APPA a este TCE-PR, em resposta ao 

Ofício n° 88/18, da 4ª Inspetoria de Controle Externo. 

Fonte do Critério 

e Critério 

Fonte do Critério: 

Publicação intitulada Cost standards indexation 2017, consultada em 

09/05/2018nositehttps://www.ciria.org/CIRIA/Resources/Free_CIRIA_public

ations/Resources/Free_CIRIA_publications.aspx, na qual são fornecidos 

índices para atualização dos custos contidos na publicação A guide to cost 

standards for dredging equipment, 2009. Naquela publicação são 

informados variados índices de correção, os quais são aplicados de acordo 

com o número específico da tabela. 
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Critério: 

Conforme a tabela acima copiada, ficou constatado que o índice 

correspondente a atualização dos custos dos equipamentos para a tabela 

número 510 é de 1,06. 

Causa Equívoco na utilização do índice contido na Publicação intitulada de Cost 

standards indexation 2017, disponibilizada no site www.ciria.org, na qual 

são informados índices para atualização dos custos dos equipamentos 

contidos na publicação A guide to cost standards for dredging equipment, 

2009.  

Efeito Possível superfaturamento de R$ 20.772,16 (vinte mil, setecentos e 

setenta e dois reais e dezesseis centavos) decorrente da aplicação incorreta 

do índice de 1,08 ao invés de 1,06, conforme informado na publicação Cost 

standards indexation 2017. Ao utilizar o índice de 1,06, o valor global da 

licitação, que é de R$ 488.963.202,73 (quatrocentos e oitenta e oito 

milhões, novecentos e sessenta e três mil, duzentos e dois reais e setenta e 

três centavos) sofreria redução para o valor de R$ 488.642.430,57 

(quatrocentos e oitenta e oito milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, 

quatrocentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos).  

Recomendação Destarte, recomenda-se à Administração dos Portos de Paranaguá e 

Antonina, para que, promova a correção do índice de reajustamento dos 

custos dos equipamentos, inclusive conforme já reconhecido pela APPA 

nos termos do Ofício nº.390/2018-APPA/EP, em conformidade com o índice 
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apresentado na publicação Cost standards indexation 2017, na qual são 

informados índices para atualização dos custos contidos na publicação A 

guide to cost standards for dredging equipment, 2009. 

Comentários do 

Gestor 

 

 

ACHADO 6 - SOBREPREÇO EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO INCORRETA DO PERCENTUAL DE 
ENCARGOS SOCIAIS DE 73,92% (SETENTA E TRÊS VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO) 
CONFORME INFORMADO NA TABELA SINAPI COM VIGÊNCIA A PARTIR DE AGOSTO DE 
2017. 

ACHADO 6 SOBREPREÇO EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO INCORRETA DO PERCENTUAL DE 
ENCARGOS SOCIAIS DE 73,92% (SETENTA E TRÊS VÍRGULA NOVENTA E DOIS 
POR CENTO) CONFORME INFORMADO NA TABELA SINAPI COM VIGÊNCIA A 
PARTIR DE AGOSTO DE 2017. 

Condição Constatou-se no anexo “Termo de Referência – Planilha de Composição de 

Custos – Encargos Sociais” planilha de Composição de Encargos Sociais, abaixo 

copiada. 
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Na planilha acima, constatou-se que o percentual referente aos encargos 

sociais é de 74,17% (setenta e quatro vírgula dezessete por cento). Esse 

percentual se refere à Tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil (SINAPI) com vigência a partir de março de 2016. 

Evidências Anexo “Termo de Referência – Planilha de Composição de Custos – Encargos 

Sociais” do edital de Concorrência Pública Internacional nº 02/18-APPA 

publicado no portal Compras Paraná” em 13/04/2018. 

Cópia do procedimento administrativo encaminhado pela APPA de nº 

14.702.208-5. 

Ofício n° 390/18, encaminhado pela APPA a este TCE-PR, em resposta ao Ofício 

n° 88/18, da 4ª Inspetoria de Controle Externo. 
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Fonte do Critério 

e Critério 

Fonte de Critério 

Site da Caixa Econômica Federal (http://www.caixa.gov.br/poder-

publico/apoio-poder-publico/sinapi/Paginas/default.aspx), publicação mais 

recente, com vigência a partir de agosto de 2017, tabela de Composição de 

Encargos Sociais, abaixo copiada. 

 

      

Critério: 

Conforme a tabela acima demonstrada, ficou constatado que o percentual para 

o Estado do Paraná, com vigência a partir de agosto de 2017, é de 73,92% 

(setenta e três vírgula noventa e dois por cento). 

Causa Equívoco na utilização do percentual referente aos encargos  sociais de tabela 
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defasada, com vigência a partir de março de 2016, da Composição de Encargos 

Sociais publicada no Site da Caixa Econômica Federal 

(http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-

publico/sinapi/Paginas/default.aspx), ao invés de utilizar a publicação mais 

recente, com vigência a partir de agosto de 2017.  

Efeito Possível superfaturamento de R$ 94.343,06 (noventa e quatro mil, trezentos e 

quarenta e três reais e seis centavos) na planilha orçamentária devido a 

utilização do percentual de 74,17% (setenta e quatro vírgula dezessete por 

cento), com vigência a partir de março de 2016, ao invés da utilização do 

percentual de 73,92% (setenta e três vírgula noventa e dois por cento), com 

vigência a partir de agosto de 2017, de publicação mais recente e divulgado 

antes da publicação do Edital da Concorrência Internacional 2/2018-APPA, em 

18 de abril de 2018, no portal Compras Paraná. Ao utilizar o percentual mais 

recente, o valor global da licitação de R$ 488.963.202,73 (quatrocentos e 

oitenta e oito milhões, novecentos e sessenta e três mil, duzentos e dois reais e 

setenta e três centavos) sofreria redução para o valor de R$ 488.868.859,67 

(quatrocentos e oitenta e oito milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, 

oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos). 

Recomendação Destarte, recomenda-se à Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, 

para que, promovam a correção do percentual referente aos encargos  sociais 

para o edital em apreço, inclusive conforme já reconhecido pela APPA nos 

termos do Ofício nº.390/2018-APPA/EP, contido na tabela de Composição de 

Encargos Sociais publicada no Site da Caixa Econômica Federal 

(http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-

publico/sinapi/Paginas/default.aspx), publicação mais recente, com vigência a 

partir de agosto de 2017. 

Comentários do 

Gestor 
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ACHADO 7 - SOBREPREÇO EM FUNÇÃO DE ERRO NO CÁLCULO (MESES SEM SERVIÇOS DE 
DRAGAGEM) DO CUSTO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL – PROGRAMA DE QUALIDADE 
DAS ÁGUAS - DURANTE A DRAGAGEM. 

ACHADO 7 SOBREPREÇO EM FUNÇÃO DE ERRO NO CÁLCULO (MESES SEM SERVIÇOS DE 
DRAGAGEM) DO CUSTO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL – PROGRAMA DE 
QUALIDADE DAS ÁGUAS - DURANTE A DRAGAGEM. 

Condição Constatou-se no anexo “Termo de Referência – Ambiental”, mais 

especificamente nas folhas 05, composição de custos do Programa de 

Qualidade das Águas, com relação ao monitoramento ambiental a ser realizado 

durante a dragagem, conforme planilha abaixo copiada. 

 

Extrai-se, da tabela acima copiada, o número de amostras considerada no 

cálculo do custo do monitoramento, de 4.300 (quatro mil e trezentas 

amostras, resultado da expressão (86 amostras por mês x 10 meses x 5 anos). 

Evidências Anexo “Termo de Referência – Ambiental” do edital de Concorrência Pública 

Internacional nº 02/18-APPA publicado no portal Compras Paraná” em 

13/04/2018. 

Cópia do procedimento administrativo encaminhado pela APPA de nº 

14.702.208-5. 

Ofício n° 390/18, encaminhado pela APPA a este TCE-PR, em resposta ao Ofício 

n° 88/18, da 4ª Inspetoria de Controle Externo. 

Fonte do Critério 

e Critério 

Fonte de Critério 

Anexo “Termo de Referência – Anexo III – Cronograma Físico Financeiro”, 

planilha abaixo copiada: 
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Critério: 

Quantidade de meses com execução de serviços de dragagem de manutenção: 

27 (vinte e sete meses), obtido por meio da multiplicação do número de 

campanhas, 3 (três), pelo número de trimestres, 3 (três), resultando na 

seguinte expressão: 3 (três) campanhas x 3 (três) trimestres x 3 (três) meses. 

Conforme a composição de custo, são 86 (oitenta e seis) amostras por mês, nos 

meses em que haverá serviços de dragagem, assim temos: 

Número de amostras = 3 (três) campanhas x 3 (três) trimestres x 3 (três) meses 

x 86 (oitenta e seis) amostras = 2.322 (duas mil, trezentos e vinte e duas) 

amostras. 

Causa Erro de cálculo no dimensionamento das 4.300 (quatro mil e trezentas) 

amostras, calculada com base em 50 (cinquenta) meses ao invés de 27 (vinte e 

sete meses), ou seja, 3 (três) campanhas x 3 (três) trimestres x 3 (três) meses, 

conforme informado no cronograma físico financeiro, contido no anexo “Termo 

de Referência – Anexo III – Cronograma Físico Financeiro”. 

Efeito Possível superfaturamento de R$ 2.406.612,82 (dois milhões, quatrocentos e 

seis mil, seiscentos e doze reais e oitenta e dois centavos) em função do erro 

no cálculo do custo do monitoramento ambiental com base na quantidade de 

4.300 (quatro mil e trezentas) amostras, calculada com base em 50 (cinquenta) 

meses, que resulta no custo de R$ 5.231.767,00 (cinco milhões, duzentos e 

trinta e um mil, setecentos e sessenta e sete reais) ao invés de 2.322 amostras, 

resultante de 3 campanhas x 3 trimestres x 3 meses x 86 amostras x R$ 

1.216,69 (um mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta e nove centavos) 

resultando em R$2.825.154,18 (dois milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, 

cento e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos). 

Recomendação Destarte, recomenda-se à Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, 

para que, promova a correção do erro contido na planilha de custo do 

monitoramento ambiental do Programa de Qualidade das Águas do edital em 

apreço, inclusive conforme já reconhecido pela APPA nos termos do Ofício 

nº.390/2018-APPA/EP, a ser realizado durante os meses com execução dos 

serviços de dragagem de manutenção, conforme informado no cronograma 

físico-financeiro contido no “Termo de Referência – Anexo III – Cronograma 

Físico Financeiro”. 
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Comentários do 

Gestor 

 

 

ACHADO 8 - SOBREPREÇO EM FUNÇÃO DE ERRO NO CÁLCULO (ANOS SEM SERVIÇOS DE 
DRAGAGEM) DO CUSTO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL – PROGRAMA DE QUALIDADE 
DOS SEDIMENTOS - DURANTE A DRAGAGEM. 

ACHADO 8 SOBREPREÇO EM FUNÇÃO DE ERRO NO CÁLCULO (ANOS SEM SERVIÇOS DE 
DRAGAGEM) DO CUSTO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL – PROGRAMA DE 
QUALIDADE DOS SEDIMENTOS - DURANTE A DRAGAGEM. 

Condição Constatou-se no anexo “Termo de Referência – Ambiental”, mais 

especificamente nas folhas 07, composição de custos do Programa de 

Qualidade dos Sedimentos, com relação ao monitoramento ambiental a ser 

realizado durante a dragagem, conforme planilha abaixo copiada. 

 

Verifica-se que o número de amostras considerada no cálculo é de 196 (cento 

e noventa e seis), resultado de 36 amostras por ano x 5 anos + 16 amostras na 

área de fundeio sendo 6 antes da dragagem. 

Evidências Anexo do “Termo de Referência – Ambiental” do edital de Concorrência Pública 

Internacional nº 02/18-APPA publicado no portal Compras Paraná” em 

13/04/2018. 

Cópia do procedimento administrativo encaminhado pela APPA de nº 

14.702.208-5. 

Ofício n° 390/18, encaminhado pela APPA a este TCE-PR, em resposta ao Ofício 

n° 88/18, da 4ª Inspetoria de Controle Externo. 

Fonte do Critério 

e Critério 

Fonte de Critério 

Anexo “Termo de Referência – Anexo III – Cronograma Físico Financeiro”, 

planilha abaixo copiada: 
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Critério: 

Quantidade de anos com serviços de dragagem de manutenção: 3 (três). 

Conforme a composição de custos, são 36 (trinta e seis) amostras por ano, 

naqueles anos que há serviços de dragagem, assim temos: 

Número de amostras = (3 anos x 36 amostras) + 16 amostras na área de 

fundeio sendo 6 antes da dragagem = 124 (cento e vinte e quatro) amostras. 

Causa Erro de cálculo ao considerar a quantidade de 196 (cento e noventa e seis) 

amostras (5 anos x 36 amostras + 16 amostras), calculada com base em 5 (três) 

anos ao invés de 3 (três) anos com serviços de dragagem, conforme informado 

no cronograma físico financeiro, contido no anexo “Termo de Referência – 

Anexo III – Cronograma Físico Financeiro”. 

Efeito Possível superfaturamento de R$86.384,16 (oitenta e seis mil, trezentos e 

oitenta e quatro reais e dezesseis centavos) na planilha orçamentária em 

função do erro no cálculo do custo do monitoramento ambiental com base na 

quantidade de 196 (cento e noventa e seis) amostras, calculada com base em 5 

(cinco) anos, que resulta no custo de R$ 235.156,88 (duzentos e trinta e cinco 

mil, cento e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos) ao invés de 124 

(cento e vinte e quatro) amostras, resultante de [ 3 (três) anos x 36 amostras + 

16 (dezesseis) amostras ] x R$ 1.199,78 (um mil, cento e noventa e nove reais e 

setenta e oito centavos) resultando em R$148.772,72 (cento e quarenta e oito 

mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos). 

Recomendação Destarte, recomenda-se à  Administração dos Portos de Paranaguá, para que, 

promova a correção do erro contido na planilha de custo do monitoramento 

ambiental do Programa de Qualidade dos Sedimentos do edital em apreço, 

inclusive conforme já reconhecido pela APPA nos termos do Ofício 

nº.390/2018-APPA/EP, a ser realizado durante os anos de execução da 
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dragagem de manutenção, conforme informado no cronograma físico-

financeiro contido no “Termo de Referência – Anexo III – Cronograma Físico 

Financeiro”. 

Comentários do 

Gestor 

 

 

 

ACHADO 9 - SOBREPREÇO DEVIDO A ERRO DE CÁLCULO NO CUSTO DOS PROFISSIONAIS 
(PROGRAMAS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL) - MESES SEM SERVIÇOS DE 
DRAGAGEM (EQUIPAMENTOS DESMOBILIZADOS). 

ACHADO 9 SOBREPREÇO DEVIDO A ERRO DE CÁLCULO NO CUSTO DOS PROFISSIONAIS 
(PROGRAMAS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL) - MESES SEM SERVIÇOS DE 
DRAGAGEM (EQUIPAMENTOS DESMOBILIZADOS). 

Condição Verifica-se no anexo “Termo de Referência – Ambiental”, disponibilizado no 

Portal Compras Paraná, planilhas de composição de custo do pessoal nos 

diversos Programas Ambientais previstos na Licença de Operação do Porto de 

Paranaguá, conforme planilhas abaixo copiadas. 
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Em todas as composições de custo dos Programas Ambientais, nas quais foram 

apropriados custos de pessoal, conforme as tabelas acima copiadas, foi 

considerado o prazo integral do Contrato, de 60 (sessenta) meses, para o 

custeio de mão-de-obra dos profissionais envolvidos nos Programas 
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Ambientais.  

Evidências Anexo “Termo de Referência – Ambiental” do edital de Concorrência Pública 

Internacional nº 02/18-APPA publicado no portal Compras Paraná” em 

13/04/2018. 

Cópia do procedimento administrativo encaminhado pela APPA de nº 

14.702.208-5. 

Ofício n° 390/18, encaminhado pela APPA a este TCE-PR, em resposta ao Ofício 

n° 88/18, da 4ª Inspetoria de Controle Externo. 

Fonte do Critério 

e Critério 

No anexo “Termo de Referência – Anexo III – Cronograma Físico Financeiro”, 

conforme tabela abaixo copiada, constatou-se que o número de meses em que 

serão executados serviços de dragagem de manutenção são: 27 (vinte e sete), 

resultado da multiplicação de 3 (três) campanhas de 3  (três) trimestres, ou 

seja, 3 (três) campanhas x 3 (três) trimestres x 3 (três) meses. 

 

Dessa forma, ao efetuar a correção do número de meses nas planilhas de 

composição de custo, teríamos: 
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Causa Erro no cálculo do custo de pessoal nos diversos programas ambientais 

exigidos pelo órgão ambiental ao considerar o tempo total do Contrato – 60 

(sessenta) meses ao invés do número de meses em que efetivamente haverá 

serviços de dragagem de manutenção, que conforme o cronograma físico-

financeiro, será de 27 (vinte e sete) meses, resultado da equação: 3 (três) 

campanhas x 3 (três) trimestres x 3 (três) meses. 

Efeito Possível superfaturamento de R$ 6.277.206,89 (seis milhões, duzentos e 

setenta e sete mil, duzentos e seis reais e oitenta e nove centavos) na planilha 

orçamentária da licitação, resultado da diferença entre o orçamento inicial, em 

que o custo do pessoal é considerado pelo período de 60 (sessenta) meses para 

os Programas Ambientais: Programa de Comunicação Social, Programa de 

Educação Ambiental, Programa de Qualidade das Águas, Programa de 

Qualidade dos Sedimentos, Programa de Monitoramento da Biota Aquática, 

Programa de Monitoramento do Volume Dragado e Lançamento de 

Sedimentos, ao invés de 27 (vinte e sete) meses.  
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Recomendação Destarte, recomenda-se à Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, 

para que, promovam a correção do erro contido nas planilhas de custo 

Programas Ambientais: Programa de Comunicação Social, Programa de 

Educação Ambiental, Programa de Qualidade das Águas, Programa de 

Qualidade dos Sedimentos, Programa de Monitoramento da Biota Aquática, 

Programa de Monitoramento do Volume Dragado e Lançamento de 

Sedimentos, inclusive conforme já reconhecido pela APPA nos termos do Ofício 

nº.390/2018-APPA/EP, a ser realizado durante os anos de execução da 

dragagem de manutenção, conforme informado no cronograma físico-

financeiro contido no “Termo de Referência – Anexo III – Cronograma Físico 

Financeiro”. 

Comentários do 

Gestor 
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ACHADO 10 - AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA NO PARANÁ - CREA/PR - ACERCA DA 
ELABORAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. 

ACHADO 10 AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA NO PARANÁ - CREA/PR - ACERCA DA 
ELABORAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. 

Condição Não foi constatada no procedimento administrativo a Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART – junto ao Conselho Regional de Engenharia 

no Paraná - CREA/PR - referente à elaboração das planilhas orçamentárias cujo 

objeto é a Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de 

dragagem de manutenção continuada, do canal de acesso, bacias de evolução e 

berços do cais comercial do Porto de Paranaguá (áreas Alfa, Bravo e Charlie) e 

do canal de acesso ao Porto de Antonina (área Delta).  

Evidências Anexo do “Termo de Referência – Ambiental” do edital de Concorrência Pública 

Internacional nº 02/18-APPA publicado no portal Compras Paraná” em 

13/04/2018. 

Cópia do procedimento administrativo encaminhado pela APPA de nº 

14.702.208-5. 

Fonte do Critério 

e Critério 

Fonte 1 

Lei 6.496/1977, que Institui a " Anotação de Responsabilidade Técnica " na 

prestação de serviços de engenharia, de arquitetura e agronomia; autoriza a 

criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - 

CONFEA, de uma Mútua de Assistência Profissional; e dá outras providências. 

Art 1º - TODO contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou 

prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à 

Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade 

Técnica" (ART). 

Fonte 2 

Lei 12.708/2012, que Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução 

da Lei Orçamentária de 2013 e dá outras providências. 

Fonte 3 

Súmula TCU nº 260/2010 

É dever do gestor exigir apresentação de Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART referente a projeto, execução, supervisão e fiscalização de obras 

e serviços de engenharia, com indicação do responsável pela elaboração de 
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plantas, orçamento-base, especificações técnicas, composições de custos 

unitários, cronograma físico-financeiro e outras peças técnicas. 

Fonte 4 

Acórdão TCU nº 67/2000 Plenário  

Acórdão TCU nº 2.351/2008 2ª Câmara  

Acórdão TCU nº 1.041/2005 Plenário  

Acórdão TCU nº 177/2005 Plenário  

Acórdão TCU nº 1.127/2007 Plenário  

Acórdão TCU n° 1.041/2005 Plenário  

Acórdão TCU nº 625/2010 2ª Câmara 

Em contratações financiadas total ou parcialmente com recursos federais ou 

garantidos por instituições federais, exija a ART nas obras e serviços de 

engenharia, haja vista que sua ausência impossibilita a responsabilização do 

autor do projeto por eventual erro ou falha técnica. 

Causa Falha no planejamento da elaboração do Termo de Referência. 

Efeito A ART – Anotação de Responsabilidade Técnica caracteriza legalmente os 

direitos e obrigações entre profissionais do Sistema Confea/Crea e contratantes 

de seus serviços técnicos, determina a responsabilidade profissional, garante os 

direitos autorais ao profissional e o direito à remuneração como comprovante 

da execução do serviço, comprova a existência de contrato entre as partes, 

define os limites da responsabilidade técnica (civil e criminal), e comprova a 

experiência do profissional à medida que registra todas as atividades técnicas 

desempenhadas ao longo de sua carreira profissional . Portanto, a ausência 

desse documento poderá dificultar a identificação da responsabilidade 

profissional do autor, além de não permitir incorporar a essa experiência 

profissional no acervo técnico junto ao CREA. 

Recomendação Destarte, recomenda-se à Administração dos Portos de Paranaguá, para que, 

promova a exigência da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – do 

profissional responsável técnico pela elaboração do orçamento cujo objeto é a 

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de dragagem 

de manutenção continuada, do canal de acesso, bacias de evolução e berços do 

cais comercial do Porto de Paranaguá (áreas Alfa, Bravo e Charlie) e do canal de 

acesso ao Porto de Antonina (área Delta). Recomenda-se, ainda, que nos 
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processos licitatórios da entidade promova a exigência da Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART – do profissional responsável técnico pelo 

orçamento, nos termos da legislação de regência.  

Comentários do 

Gestor 

 

 

 

assinatura digital 
LÚCIO MAGALHÃES ARAUJO HYCZY 

Analista de Controle 

 

assinatura digital 
FERNANDO HAUER RUPPEL 

Analista de Controle 
 
 

assinatura digital 
JÚLIO JOSÉ PEPICELLI JÚNIOR 

Gerente de Auditoria 
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00928061981     EVERTON RENATO DE OLIVEIRA    (Sair)

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Demandante

Entidade: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Grupo Responsabilidade: Acompanhamento 4ICE

Demandado

Entidade: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Interlocutor: Acolher

Descrição da Demanda

Encaminhamos a Vossa Senhoria, para apreciação, Achados de Auditoria

referentes a fiscalização realizada por esta Inspetoria de Controle Externo na

Entidade sob sua responsabilidade.

Solicitamos vosso pronunciamento sobre o conteúdo de cada achado,

especialmente quanto à condição encontrada e às recomendações efetuadas

pela equipe.

Reforça-se que os achados ora encaminhados referem-se a critérios

aplicados em amostras de auditoria, dentro do escopo de fiscalização2 da 4ª

Inspetoria de Controle Externo. Contudo, tal fato não impede a identificação de

outros achados em fiscalizações futuras.

A resposta a esse ofício deverá ser encaminhada no prazo de 2 (dois) dias

úteis a partir do seu recebimento, por meio digital, para a 4ª Inspetoria de

Controle Externo, localizada no 3º andar do Edifício Anexo do Tribunal de

Contas

do Estado do Paraná, ou, por meio eletrônico, no canal de comunicação4.

Atender Demanda Gerar Relatório

Criada em: 21/05/2018

Prazo: 22/05/2018

Identificador da Demanda: 161462

Acompanhamento Estadual - 4ICE - Licitação

Histórico da Demanda

21/05/2018 - 11:19 - Formulada

Documentos Anexos

MATRIZ DE ACHADOS - Versão final.pdf 21/05/2018 11:20 Download

MATRIZ DE ACHADOS - Versão final.pdf.p7s 21/05/2018 11:20 Download

Canal de Comunicação - Atender Demandas https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Tribunal/CACO/AtenderDemanda....

1 de 1 21/05/2018 11:33
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ESTADO DO PARANÁ 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 

Divisão de Administração Contábil 
 

 

 
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 

 
1 

 Comunicação Interna  
DIACON            CI N°. 30/2018 
 
Data:  30/10/2018 
 
De:  DIACON – Divisão de Administração Contábil 
Para:  DIRAFI – Diretoria Administrativa e Financeira 
 
Assunto: Solicitação TCE – Oficio 215/2018 – 4ªICE 
 
 

Senhor Diretor   
 
Encaminho para vosso conhecimento, o Ofício 215/2018 – 4ª ICE onde a Equipe da 

Quarta Inspetoria de Controle Externo solicita o pronunciamento da Presidencia acerca dos 

Achados de Auditoria referentes a fiscalização do Contrato 076/2015 (DTA Engenharia S.A) 

Em suma os achados que a APPA devem responder são: 

 

Achado 01 – Da utilização de fundamentação equivocada na prorrogação do 

prazo de execução do Contrato; 

Achado 02 – Inexistência de prévia formalização de alterações contratuais e acréscimo 

substancial dos quantitativos unitários; 

Achado 03 – Inexistência de comprovação da data efetiva da realização de 

levantamentos batimétricos, documentos estes fundamentais para medição e regular 

liquidação das despesas de contrato de dragagem; 

Achado 04 –– Liquidação e pagamento irregular de despesas. 

Conforme print da tela do Canal de Comunicação, meio por qual foi encaminhado o 

presente Ofício, o prazo para responde-lo é até 07/11/2018. 

Inserido ao Documento 25720 por Rodrigo Neris Cavalcanti em: 31/10/2018 10:59. Assinado por: Rodrigo Neris Cavalcanti em: 31/10/2018 11:00. Para mais informações acesse:

https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: 1407cb80127246b3011e683dacff8291
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ESTADO DO PARANÁ 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 

Divisão de Administração Contábil 
 

 

 
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 

 
2 

 
 

 

 

Respeitosamente, 
  

 
Rodrigo Neris Cavalcanti  
Chefe Divisão de Administração Contábil 
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Ofício nº. 215/18 – 4ªICE 
 

Curitiba, 30 de outubro de 2018  
 

 

Prezado Diretor-Presidente, 

Encaminhamos a Vossa Senhoria, para apreciação, Achados de Auditoria1 referentes a 
fiscalização realizada por esta Inspetoria de Controle Externo na Entidade sob sua 
responsabilidade.  

 Solicitamos vosso pronunciamento sobre o conteúdo de cada achado, especialmente 
quanto à condição encontrada e às recomendações efetuadas pela equipe. 

 Reforça-se que os achados ora encaminhados referem-se a critérios aplicados em 
amostras de auditoria, dentro do escopo de fiscalização2 da 4ª Inspetoria de Controle Externo. 
Contudo, tal fato não impede a identificação de outros achados em fiscalizações futuras. 

 A resposta, se entender necessário, a esse ofício deverá ser encaminhada no prazo de 
5 (cinco) dias à 4ª Inspetoria de Controle Externo deste Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná.  

Respeitosamente, 

_______________________________________ 
JÚLIO JOSÉ PEPICELLI JÚNIOR 

Gerente de Auditoria  

 

_______________________________________ 
ELIZANDRO NATAL BROLLO 
Coordenador de Fiscalização 

 

________________________________________ 
RODRIGO DUARTE DAMASCENO FERREIRA 

Inspetor de Controle 

 
Ilmo. Sr. Diretor-presidente, da APPA 
Lourenço Fregonese 
Avenida Ayrton Senna da Silva, 161, D. Pedro I – Paranaguá/PR 
CEP 83203-800 
 

                                                
1 Os Achados de Auditoria reúnem a essência dos resultados da fiscalização e constituirão a base do relatório de 
auditoria. Cada achado está estruturado com a indicação da condição, que descreve a impropriedade ou irregularidade 
identificada; de evidências, que comprovam a condição indicada; de critérios e suas fontes, que indicam o padrão que 
deveria ser adotado ou atingido; da causa e do efeito da situação apontada e das recomendações indicadas pela 
equipe de auditoria. 

2 NAG 30.3.5. Seleção e Escopo de Auditoria. Normas de Auditoria Governamental. Resolução n°. 42/2013 do Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná. 
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1. INTRODUÇÃO. 

 

 

1. Inicialmente cabe fazer um breve resumo do objeto da fiscalização, antes de 

adentrar no tema afeto à auditoria feita pela equipe de licitações e contratos da 4ª 

Inspetoria.  

2. A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina publicou, em 2015, o 

Edital de Concorrência Internacional n° 01/2015, tendo por objeto a contratação de 

empresa para realizar serviços de dragagem de manutenção na área de influência 

administrada pela referida empresa pública estadual.  

3. Verifica-se que este tipo de contratação faz parte da rotina da entidade 

fiscalizada, sendo necessária devido ao assoreamento natural, caracterizado pelo 

depósito de sedimentos que ocorre na região em que se realizam as operações 

portuárias.   

4. A empresa DTA Engenharia Ltda. sagrou-se vencedora do certame com o 

preço de R$ 156.945.202,52, sendo que o Contrato decorrente, de n° 76/151  sofreu 

os seguintes aditivos: a) 1° Termo Aditivo, prorrogando o prazo de execução do 

contrato até 31/05/2017; b) 2° Termo Aditivo, prorrogando o prazo de execução do 

contrato até 30/11/2017; c) 3° Termo Aditivo, reajustando os preços de saldo 

remanescente, acrescendo quantitativos no percentual de 24,255% do valor original 

do contrato, e prorrogando o prazo de execução do contrato até o dia 30/03/18; d) 4° 

Termo Aditivo, prorrogando o prazo de execução do contrato até 30/03/2019; e) 5° 

Termo Aditivo, fazendo novo reajuste nos preços de saldo remanescente.  

5. Importante esclarecer que, conforme a cláusula oitava do instrumento 

contratual, o prazo de vigência seria contado a partir da assinatura do contrato, 

perdurando até 180 dias corridos após o término do prazo de execução. Já a cláusula 

sétima estabeleceu que o prazo de execução seria de 12 meses, contados a partir do 

recebimento da ordem de serviços, que, por sua vez, deveria ser expedida até 15 dias 

após a assinatura do contrato. 

                                                           

1 Assinado em 05/10/15 
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6. Feito esse resumo, passa-se a descrever o trabalho realizado pela 4ª Inspetoria 

que, na realidade, tinha como foco inicial exclusivo a análise da Concorrência Pública 

Internacional n° 02/2018.  

7. O aludido certame estava com data de sessão de abertura dos envelopes 

marcada para o dia 04/06/182, motivo pelo qual foi encaminhado o Ofício n° 42/18 – 

4ª ICE (Anexo I) e feita visita in loco, no período entre os dias 12 e 16 de março de 

2018.  

8. Neste momento, foi observado que o Contrato n° 76/15 não só se encontra 

vigente – devido às inúmeras prorrogações, como tinha um saldo contratual 

considerável3. Tendo isto em vista, passou-se a dividir as tarefas de auditoria entre a 

Concorrência Pública Internacional n° 02/18 (nova contratação) e o Contrato n° 76/15 

(contrato vigente). 

9. O primeiro ato do procedimento de fiscalização do Contrato n° 76/154 foi 

encaminhar o Ofício n° 57/18 (Anexo II) requerendo documentos relacionados ao 

procedimento de licenciamento ambiental das contratações feitas em 2011, 2013 e 

2015. Isto porque foi observado que aspectos ambientais poderiam influenciar na 

eficiência dos serviços, mormente a limitação ao uso do processo de dragagem 

conhecido como overflow5. 

10. Na sequência foi encaminhado o Ofício n° 70/18 (Anexo III) solicitando 

questionamentos acerca dos seguintes pontos: a) o motivo pelo qual o ofício 

encaminhado pela empresa particular encarregada das medições contém data 

anterior às datas dos relatórios de medição extraídos do sistema utilizado nos 

serviços; b) a justificativa para discrepância entre os valores de assoreamento 

previstos no planejamento da licitação e aqueles volumes efetivamente dragados, por 

área; c) esclarecimento acerca da utilização ou não do histórico dos contratos 

                                                           

2 Posteriormente, e até em decorrência, em parte, da atuação desta 4ª Inspetoria, a Concorrência Pública 
Internacional n° 02/208 foi suspensa, tendo sido republicada em agosto de 2018, com nova data para abertura de 
envelopes no dia 04/09/18. 
3 Na ocasião o saldo do contrato era de R$ 12.836.763,14, entretanto, já havia a intenção de utilizar da prerrogativa 
de acrescer em 25% o valor total do contrato e prorrogá-lo. 
4 Desconsidera-se nessa contagem o pedido para entrega do procedimento administrativo referente à contratação 
(protocolo n° 14.325.694-4), que havia sido feito como subsídio para analisar a contratação de 2015. 
5 Segundo o endereço eletrônico https://portogente.com.br/portopedia/73040-dragagem (acesso em 29 de agosto 
de 2018): “As dragas hidráulicas, ao aspirar o sedimento, trazem junto uma grande quantidade de água. Conforme 
os tanques das barcaças e de dragas auto-transportadoras vão se enchendo, é necessário eliminar esta água 
excedente fazendo-a transbordar para fora da embarcação. Este processo chama-se "overflow"”. 
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anteriores na metodologia utilizada para estimar a taxa de assoreamento; d) 

justificativa para adoção do valor de 1,90, e  dos percentuais de 90% e 30%  para, 

respectivamente, os parâmetros “densidade média”,  “fator de carga” e “empolamento 

médio”; e) os critérios para definição dos valores dos parâmetros “seguro”, “grandes 

reparos”, “assistência técnica”, “juros” e “depreciação”; f) esclarecimento acerca da 

utilização ou não de documentos emitidos na execução dos contratos anteriores para 

adoção dos valores dos parâmetros; g) aparente dissonância entre os relatórios de 

rastreamento das dragas e as informações extraídas das medições dos serviços; h) 

fragilidade no tratamento da definição da natureza dos serviços como de escopo ou 

continuado, sobretudo durante a execução do contrato; i) feitura ou não de “dragagens 

de sobrelarguras” que teriam sido proibidas pelo IBAMA; j) consideração de BDI 

diferenciado para mobilização e desmobilização; k) definição dos itens que teriam sido 

acrescidos no 3° Aditivo ao contrato; l) pagamento de serviços em quantidade 

superiores àquelas previstas por item, antes da formalização do aludido aditivo de 

acréscimo de quantidades.  

11. Já o Ofício n° 76/18 – 4ª ICE (Anexo IV) serviu para requerer que fossem 

apresentados documentos referentes ao 4° e 5° termos aditivos.   

12. As respostas foram apresentadas pela APPA nos prazos concedidos 

originalmente ou após prorrogação. 

13.       Também foi encaminhado o Ofício n° 132/18 – 4ª ICE (Anexo V) à Administração 

do Porto de São Francisco do Sul (APSFS) solicitando informações acerca da estadia, 

no referido porto, de uma draga afeta ao Contrato n° 76/15. A resposta da 

Administração dos Portos de São Francisco do Sul chegou neste Tribunal de Contas 

no dia 11/10/18. 

14. Feito um breve resumo das atividades desenvolvidas, cabe ao próximo capítulo 

a descrição dos achados encontrados. 

15.      Por fim, ressalva-se que muito dos questionamentos feitos por esta Inspetoria 

no aludido Ofício n° 70/18 já haviam sido alterados pela APPA, por iniciativa própria 

dos agentes desta entidade, na elaboração dos documentos afetos à nova 

contratação de dragagem de manutenção (Concorrência Pública Internacional n° 

02/18), motivo pelo qual tais pontos não foram abordados de forma analítica como 

achados de auditoria. Nesse sentido, vários pontos dos cálculos para estimativa do 
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assoreamento anual e valor dos serviços foram revistos, destacando-se, ainda, a 

inclusão de BDI diferenciado para estimativa dos custos de mobilização e 

desmobilização. 
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2. ACHADOS DE AUDITORIA.   

 

ACHADO 01 – Da utilização de fundamentação equivoca da na prorrogação do 

prazo de execução do Contrato.  

Relatório 

1. Devido ao grande número de prorrogações do prazo de execução ocorridas (ver 

“Introdução” deste Relatório) e, consequentemente do prazo de vigência, esta 4ª 

Inspetoria, por meio do Ofício n° 70/18 (Anexo III), questionou a empresa pública qual 

seria a natureza da contratação, se por escopo ou a prazo certo (por tempo 

determinado) . 

2. Em resposta, a APPA, por meio do Ofício n° 319/2018 – APPA/EP (Anexo VI) 

argumentou que: a) o art.4° da Lei n° 15.608/07 (lei de licitações do Estado do Paraná) 

define que serviços contínuos são aqueles que tem por objetivo manter a atividade fim 

ou administrativa; b) a Lei n° 12.815/13, que dispõe sobre a exploração direta e 

indireta dos portos e instalações portuárias, dispõe que compete à administração do 

porto organizado conservar as instalações portuárias (art.17, §1°, inc. V); c) assim, os 

serviços de dragagem, por estarem inseridos na atividade fim da APPA, são 

essenciais, caracterizando-se como serviços contínuos nos termos do Acórdão n° 

132/08 do TCU; d) a Lei Estadual de licitação estabelece três regimes de empreitada 

diversos, sendo que aquele adotado na Concorrência Pública Internacional n° 

001/2015 – APPA é o de empreitada por preço unitário, uma vez que pela natureza 

do objeto não é possível determinar, de antemão, a quantidade de material que 

precisa ser assoreado; e)  o fato de não ser possível determinar com precisão o objeto 

ocasiona a caracterização do objeto do Contrato Administrativo n° 76/15 como de 

prazo certo; f) há vantajosidade na prorrogação do prazo de vigência do contrato, visto 

que grande parcela do orçamento se refere a mobilização e desmobilização, assim, 

uma nova contratação demandaria novo pagamento destas verbas; g) o valor do 

EURO da época da licitação era bem inferior ao valor da mesma moeda em junho de 

2017, quando foi celebrado o aditivo. 

3. Feito um breve relatório, passa-se a análise do presente achado. 
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Análise 

4. Esclarece-se que o motivo da realização do questionamento feito pela 4ª Inspetoria 

é que, se a contratação fosse por escopo, isto é, se o cumprimento do objeto estivesse 

vinculado à plena execução do objeto contratado, não seria legítimo prorrogar o 

contrato com a justificativa de que os serviços seriam contínuos.6 

5. Para distinguir contratos de escopo, de contratos a prazo certo, toma-se 

emprestado trecho do voto do Ministro do TCU José Jorge, adotado por unanimidade 

no Acórdão n° 5466/11 – Segunda Câmara: “Como demonstrou a Srª Abreu, a 

doutrina e a jurisprudência dividem os contratos públicos em duas espécies: 1) por 

prazo determinado, que se extinguem pela expiração do prazo de sua vigência; e 2) 

“por escopo”, que se extinguem pela conclusão de seu objeto.” 

6. O contrato por escopo só pode ser prorrogado se o objeto não tiver sido concluído 

no prazo inicialmente previsto, e desde que motivada em alguma das hipóteses 

previstas nos incisos I a VI do §1° do art.57 da Lei n° 8.666/93.  

7. Por outro lado, a possibilidade de prorrogação do contrato por prazo certo deriva 

do inc. II do art.57 da Lei n° 8.666/93, sendo condições para a extensão do prazo 

inicial, na visão do TCU7, os seguintes pontos: a) existência de previsão para 

prorrogação no edital e no contrato; b) não alteração do objeto na prorrogação; c) 

interesse mútuo dos contratantes na prorrogação; d) vantajosidade da prorrogação 

devidamente justificada nos autos do processo administrativo; e) manutenção das 

condições de habilitação; f) compatibilidade do preço contratado com aquele praticado 

no mercado.  

                                                           
6 Contratação pública – Contrato – Escopo – Prazo certo  – Prazo de vigência – Diferença – TCU 
De acordo com o TCU, “a implicação prática de tal diferenciação reside no fato de que o contrato por escopo não 
se extinguiria pela simples ultrapassagem do tempo de vigência, mas sim pela conclusão da obra ou serviço. 
Assim, mesmo que o prazo de execução dos serviços terminasse, caso o objeto ainda não tivesse sido finalizado 
totalmente, a avença ainda restaria válida no mundo jurídico. Os prazos estabelecidos teriam, portanto, caráter 
meramente moratório, e não extintivo. A partir do término dos prazos estabelecidos, poderiam ser aplicadas as 
diversas sanções previstas em lei ou no próprio instrumento de ajuste, que, entretanto, não se extinguiria até a 
consecução do objeto”. (TCU, Acórdão nº 2.406/2010, Plenário, Rel. Min. Marcos Bemquerer, DOU de 20.09.2010.) 
7 Licitações e contratos : orientações e jurisprudência do TCU / Tribunal de Contas da União. – 4. ed. rev., atual. 
e ampl. – Brasília : TCU, Secretaria-Geral da Presidência : Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e 
Publicações, 2010. pag. 765. 
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7. Na espécie, observa-se que assiste razão à APPA quando diz que a natureza do 

objeto contratado, qual seja, dragagem de manutenção, não é incompatível, em tese , 

com o conceito de contrato a prazo certo.  

8. Entretanto, entende-se que, em certos casos, o modelo de contratação adotado 

pela Administração, sobretudo a forma de medição e de execução dos serviços, define 

a natureza do contrato. Isto é, existem objetos que podem ser contratados tanto com 

um escopo definido de execução, como com um prazo certo, a depender da escolha 

discricionária daquele que planeja a contratação e da necessidade da administração.  

9. Por exemplo, pode-se contratar a execução de serviços de limpeza de um galpão, 

com um escopo definido (uma limpeza), caracterizando a natureza do contrato como 

de escopo, mas, também é possível contratar empresa para manter o galpão limpo 

por um período determinado, fazendo com que a contratação seja por prazo crto. 

10. Entende-se que a contratação ora analisada se amold a a primeira hipótese . 

Senão vejamos, os serviços de dragagem contratados visam restaurar as condições 

da área de influência do Porto de Paranaguá (canais de acesso, bacias de evolução 

e berços públicos), removendo o material assoreado (depositado no fundo da área de 

influência) até que se atinjam as profundidades previstas no projeto básico da 

licitação. 

11. A dragagem de manutenção diferencia-se da dragagem de aprofundamento, pois, 

enquanto esta visa aumentar a profundidade natural (ou regular) das zonas de 

operação do porto, aquela tem como objetivo a manutenção das condições naturais 

(ou regulares) que foram perdidas com o assoreamento. 

12. Não obstante, vislumbra-se que, para contratar a dragagem de manutenção nas 

áreas de influência do porto, a APPA também define um escopo, a ser executado em 

um período predeterminado (que é o prazo de execução) – e aqui não se discute se 

esta é ou não a melhor forma de contratação. 

13. Nesse sentido, a rigor, uma vez atingida as profundidades previstas em projeto, e 

cumpridas as obrigações da APPA como contratante, o contrato deveria se extinguir.  

14. Ocorre que, segundo o que se extraí de esclarecimentos apresentados pela APPA 

(Ofício n° 319/2018 – APPA/EP – Anexo XII), as quantidades estimadas no início da 
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contratação, de material que precisa ser assoreado para atingir as profundidades de 

projeto, não refletem, com exatidão, a situação que se encontra no momento da 

contratação. Esta situação é resultado de ao menos três fatores. 

15.  Primeiro, não há como se calcular com exatidão o assoreamento, visto que este 

depende de diversos elementos imprevisíveis (maré, chuvas, correntes, etc.). 

Também não é possível prever com exatidão, devido à imprevisibilidade relativa da 

duração de um processo licitatório, a data do início dos serviços, fato este que 

certamente influencia na quantidade de material depositado. Por fim, na execução dos 

serviços não é possível exigir que não se extrapole a cota de profundidade prevista 

no projeto, motivo pelo qual são previstos no Projeto Básico percentuais de tolerância. 

16. Sendo assim, é usual que após o término das campanhas de dragagem, e 

atingidas as cotas de profundidade, sobeje “saldo contratual”, ou seja, exista recursos 

previstos no contrato e no orçamento para dragagem de mais material assoreado. 

17. Tal fato, entretanto, não torna a contratação como de prazo certo (ou de caráter 

continuado), sendo possível, no máximo, defender que o escopo da contratação não 

é o atingimento das cotas de projeto, mas, sim, a dragagem de todo material previsto 

inicialmente. 

18. Ora, nos parece claro que se é possível exaurir o objeto antes do termo final 

estabelecido, seja pela atingimento das cotas de profundidade, seja pela dragagem 

de toda quantidade de material prevista inicialmente, a contratação é por escopo, e 

não por prazo certo. 

19. Deste modo, entende-se que a fundamentação utilizada na formalização do 1°, 2°, 

3° e 4° termos aditivos, foi equivocada, posto que se baseou na premissa errônea que 

a contratação havia sido feita por prazo certo. Ora, se havia interesse público na 

execução do saldo contratual, a prorrogação que deveria ter sido feita era do prazo 

de execução,  motivada em alguma das hipóteses previstas nos incisos (I a VI) do §1° 

do art.57 da Lei n° 8.666/93, de modo a justificar o motivo pelo qual os serviços não 

foram executados no prazo inicialmente previsto (doze meses). 

20. Dito isso, há que se reconhecer que, apesar do equívoco na fundamentação, a 

prorrogação aparentemente parece ter atendido o interesse público pelo qual a APPA 
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foi criada. Verifica-se na justificativa do Diretor Jurídico da empresa pública (fls.664 

do protocolo APPA n° 13.662.176-9), quando da formalização do 1° aditivo, que o que 

se buscou foi aproveitar o saldo contratual existente, afim de manter as profundidades 

do Porto. 

21. A análise do fiscal do contrato vai na mesma linha (fls.667-670 do protocolo APPA 

n° 13.662.176-9), detalhando que estava previsto, a época da prorrogação, outra 

contratação, para dragagem de aprofundamento. Assim, havia necessidade de 

realizar, antes da dragagem de aprofundamento, nova campanha de dragagem de 

manutenção, não sendo, entretanto, viável economicamente realizar nova licitação, 

mormente os altos custos de mobilização e desmobilização. 

22. As prorrogações posteriores (2°, 3° e 4° Termo Aditivo) vão na mesma linha. 

23. Portanto, não se pode dizer que a prorrogação trouxe prejuízos para a APPA, 

sendo possível defender que, em tese, seria perfeitamente possível ter se justificado 

a prorrogação com base no §1° do art.57, sobretudo nos incisos I e II.  

24. Todo quadro acima delineado aponta para a seguinte conclusão, a irregularidade 

descrita no presente achado é formal. Isto não retira, no entanto, a importância da sua 

documentação, uma vez que é dever da APPA respeitar, em suas licitações, as leis 

de regência, só alterando os contratos nas hipóteses e formas devidamente previstas. 

25. Por fim, alerta-se que tanto na alteração do prazo de execução, quanto na 

alteração do prazo de vigência, deve-se demonstrar a vantajosidade para o interesse 

público. Tal demonstração deve ser a mais analítica possível, não sendo 

recomendável que as únicas justificativas utilizadas sejam de que os preços 

inicialmente contratados foram mantidos, bem como de que parcela de custos 

indiretos já foram computados (como no caso da mobilização e desmobilização). 

 

  

ACHADO 01 Da utilização de fundamentação equivocada na prorro gação do 

prazo de execução do Contrato. 
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Condição Na formalização do 1°, 2°, 3° e 4° Termos Aditivos ao Contrato n° 

76/15, a APPA justificou a prorrogação dos prazos de execução e de 

vigência no fato da contratação ser de serviços contínuos. Entretanto, 

na visão da 4ª Inspetoria os moldes da contratação definidos pela 

APPA, no caso, caracterizam a natureza desta pactuação como de 

escopo, de modo a evidenciar a irregularidade na fundamentação dos 

aditivos.  

Evidências Procedimento interno da APPA de protocolo n° 13.662.176-9. 

Procedimento interno da APPA de protocolo n° 14.960.189-9. 

Edital de Concorrência Pública Internacional n° 01/2015 (e anexo). 

Contrato n° 76/15 e Aditivos (1° ao 4°). 

Ofício n° 70/18 – 4ª Inspetoria de Controle Externo. 

Resposta encaminhada pela APPA ao Ofício nº 70/18 e Anexos. 

Fonte do 

Critério e 

Critério 

Critério:  

- A contratação por escopo diferencia-se da contratação por prazo 

certo, pois, dentre outras características, permite o exaurimento do 

objeto antes do término do prazo contratual estabelecido. Nos casos 

de contratação por escopo a prorrogação de prazo deve-se 

fundamentar no §1° do art.57 da Lei n° 8.666/93, e não em suposta 

continuidade dos serviços. 

Fonte do Critério: 

Lei n° 8.666/93 – 

 

Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à 

vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos 

relativos: 

(...) 

§ 1o Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de 

entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do 

contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-

financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, 

devidamente autuados em processo: 
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I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à 

vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de 

execução do contrato; 

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de 

trabalho por ordem e no interesse da Administração; 

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos 

limites permitidos por esta Lei; 

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro 

reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à 

sua ocorrência; 

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, 

inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, 

diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, 

sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.” 

Causa Interpretação errônea da natureza dos serviços e adoção da 

modalidade de prorrogação que traz menos questionamentos quanto 

à fundamentação. 

Efeito Desvirtuamento da lei de regência e possibilidade de premiar, com a 

prorrogação, contratado que não cumpre o prazo de execução 

inicialmente estabelecido. Ressalva-se que este último risco não se 

comprovou no caso em análise. 

Recomendação  Recomenda-se que a APPA, em contratações futuras8, tome as 

devidas cautelas para correta interpretação da legislação de 

regência, só permitido a prorrogação dos contratos de escopo nos 

casos previstos no §1° do art. 57 da Lei n° 8.666/93. Ainda, alerta-se 

para o fato de que a prorrogação, também nestes casos, deve vir 

acompanhada de comprovação analítica da vantajosidade, não 

sendo suficiente a mera alegação de que os preços iniciais foram 

mantidos.  
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ACHADO 02 – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÕES 

CONTRATUAIS E ACRÉSCIMO SUBSTANCIAL DOS QUANTITATIV OS 

UNITÁRIOS. 

1. A Concorrência Pública Internacional (n° 01/15) que deu origem ao Contrato n° 

76/15 dividia o objeto da licitação da seguinte forma: 

 

1. Mobilização dos equipamentos     

1.1 Mobilizações gb                  1,00  

  Draga Hopper Grande Porte     

  Draga Hopper Pequeno Porte     

  Draga Hopper medio porte     

        

2. Dragagem - Despejo ACE20 

2.1 ALFA m3 
     

2.476.000,00  

2.2 BRAVO 1 m3        292.000,00  

2.3 BRAVO 2  m3        184.000,00  

2.4 CHARLIE 1 m3        593.000,00  

2.5 CHARLIE 1 - SURDINHO m3          70.000,00  

2.6 CHARLIE 2 m3        551.000,00  

2.7 CHARLIE 3 EXTERNA m3        125.000,00  

2.8 CHARLIE 3 INTERNA m3          82.000,00  

2.9 
CHARLIE 3 INTERNA - área berço 

+100m 
m3          72.000,00  

2.10 DELTA 1  m3 
     

2.210.000,00  

2.11 DELTA 2 m3        705.000,00  

        

4. Serviços diversos 

4.1 Remoção de Poitas ud                  4,00  

4.2 Batimetria multifeixe     

4.2.1 alfa ud                  1,00  

4.2.2 bravo1 ud                  1,00  

4.2.3 bravo2 ud                  1,00  

4.2.4 charlie1/2 ud                  1,00  
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4.2.6 charlie3 ud                  1,00  

4.2.7 delta 1/2 ud                  1,00  

        

5 Desmobilização dos equipamentos 

5.1 Desmobilizações gb                  1,00  

        

4 Ambiental     

4.1 Monitoramento ambiental gb                  1,00  

 

 

2. Verifica-se que o grupo de itens de n° 2, que trata do preço dos serviços de 

dragagem em si, foi dividido por área, sendo que a definição da quantidade de serviço 

estimada seguiu esta lógica. Isto é, em cada área foi definido uma quantidade máxima 

de metros cúbicos de material assoreado que seriam dragados no período da 

contratação.  

3. Ocorre que, segundo a planilha de medição (Anexos V a X) fornecida pela 

fiscalização do contrato os quantitativos máximos foram extrapolados nos seguintes 

itens e períodos: a) na 4ª medição (06/05/16) já haviam sido dragados 327.608,93 m³ 

de material na área “Bravo 1”, sendo que a quantidade inicialmente prevista era de 

292.000,00 m³; b) na 6ª medição (08/07/16)  já haviam sido dragados 84.319,82 m³ 

de material na área “Charlie 3 INTERNA”, sendo que a quantidade inicialmente 

prevista era de 82.000,00 m³; c) na 7ª medição (10/08/16)  já haviam sido dragados 

700.706,66 m³ de material na área “Charlie 1”, sendo que a quantidade inicialmente 

prevista era de 593.000,00 m³; d) na 8ª medição (10/09/16) já haviam sido dragados 

2.477.991,17 m³ de material na área “Delta 1”, sendo que a quantidade inicialmente 

prevista era de 2.210.000,00 m³; e) na 11ª medição (12/12/16) já haviam sido 

dragados 734.915,06 m³ de material na área “Delta 2”, sendo que a quantidade 

inicialmente prevista era de 705.000,00 m³; f) na 12ª medição (12/12/16) já haviam 

sido dragados 101.850,86 m³ de material na área “Charlie 3 INT – berço + 100m”, 

sendo que a quantidade inicialmente prevista era de 72.000,00 m³. 

4. Vale ressaltar que as quantidades acima apontadas se referem às quantidades 

executadas no mês em que o limite foi extrapolado, contudo, em alguns dos casos a 
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quantidade efetivamente dragada foi ainda maior, como se pode observar da planilha 

fornecida pela empresa pública (Anexo XIII), que tinha registrada como última 

medição a 16ª (de 08/12/17)9.  

5. Instada a se manifestar sobre o tema a APPA argumentou o seguinte: a) os 

serviços de dragagem têm uma natureza peculiar, vinculada a eventos naturais, o que 

dificulta ou limita a previsibilidade das quantidades que deverão ser executadas; b) 

optou-se por executar os serviços antes de formalizar qualquer aditivo, afim de evitar 

o incremento de custos decorrentes de “horas paradas” das dragas; c) os serviços de 

dragagem são essencialmente iguais, só havendo diferença quanto à distância para 

o local de despejo; d) o preço global não foi desrespeitado. 

6. Os argumentos da empresa pública devem ser considerados, entretanto, o 

cerne da questão reside em saber, primeiro, se a alteração de quantidades deve ser 

precedida de alteração formal, e, depois, se tal alteração deve respeitar o limite de 

25% do valor por item.  

7. Quanto à primeira pergunta cabe apontar que a Lei n°15.608/07 trata as 

alterações quantitativas da seguinte forma: 

 

“Art. 112. Os contratos regidos por esta Lei podem ser alterados pela Administração 

Pública, precedidos das devidas justificativas: 

(...) 

§ 1º. O objeto do contrato pode ser alterado: 

(...) 

II - se for necessário acréscimo ou supressão do objeto até o limite máximo de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor do contrato;” 

 

 

8. Entende-se que, em uma licitação – e contratação – dividida por itens, o 

acréscimo do objeto, ao qual faz referência o inc. II, configura-se com qualquer 

alteração nos quantitativos unitários estabelecidos. Isto porque as quantidades 

                                                           

9 Analisando a planilha observa-se que os acréscimos nos quantitativos representam 11% do valor total 
do contrato, ou R$ 16.621.448,33. 
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unitárias são elementos que integram a relação jurídica formada entre a Administração 

e a contratada, sendo que a alteração desta relação jurídica só pode ser feita nos 

moldes do regime aplicável aos contratos administrativos. 

9. Este entendimento é reforçado pela jurisprudência consolidada no âmbito do 

Tribunal de Contas da União acerca da impossibilidade de compensação entre 

acréscimos e supressões. Segue amostra de algumas decisões do órgão de controle 

federal sobre o tema: 

 

 

“4. A meu ver, a principal irregularidade evidenciada nos autos diz respeito à ausência 
de análise do projeto executivo (alínea “c” do parágrafo inicial) – salienta-se que esse 
projeto foi concluído antes da realização do certame licitatório –, a partir da qual se 
consumaram diversas alterações contratuais ilegítimas (alínea “e” do parágrafo inicial), 
traduzidas em sucessivos acréscimos e supressões de itens da planilha orçamentária, 
configurando nítida desfiguração do objeto licitado. Em números, as supressões se 
deram em itens cuja representatividade foi de 77,94% sobre o valor contratado 
inicialmente; quanto aos itens incluídos, as modificações provocaram acréscimo de 
117,80% sobre o total ajustado.   
5. Esse quadro, vale dizer, denota prática ilegítima frequentemente enfrentada por esta 
Corte em fiscalizações de obras públicas, principalmente. Alterações como essas 
geralmente ocorrem no intuito de adequar o objeto licitado – baseado em projeto 
básico deficiente e/ou desatualizado – à realidade de execução dos serviços. Dessa 
prática, na maioria das vezes, sucede inequívoco prejuízo erário, que se vê lesado em 
face da quebra do equilíbrio econômico-financeiro original do contrato, como resultado 
da conduta comissiva denominada de “jogo de planilhas”. Por meio dela, os itens com 
descontos mais altos em relação ao orçamento da Administração são mitigados ou 
excluídos da planilha contratual, para compensar financeiramente o acréscimo de 
quantitativos de itens existentes ou a inclusão de novos serviços cujos preços unitários 
encontram-se majorados frente os parâmetros de mercado.  
6. No caso concreto, pôde a Secob observar que vários itens de serviço que 
apresentavam descontos significativos em relação ao orçamento-base – em alguns 
casos ultrapassando a casa dos 50%, a exemplos dos serviços de sub-base de 
solo argilo-arenoso e alvenaria de tijolo de barita – foram eliminados do contrato, sem 
que as justificativas técnicas apresentadas pela comissão de acompanhamento da 
obra pudessem ser consideradas aptas para amparar esse procedimento.”  
 
(Acórdão 1733/2009-Plenário TC-000.786/2001-1, rel. Min. Augusto Nardes, 
05.08.2009.) 
 
“Auditoria nas obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias 
Hidrográficas do Nordeste Setentrional (Pisf) verificara, em dois contratos, acréscimos 
e supressões em percentual superior ao legalmente permitido. A equipe de auditoria 
constatara que a metodologia empregada pelo Ministério da Integração Nacional (MI) 
para calcular o montante dos acréscimos e decréscimos contratuais divergia do 
entendimento consolidado do TCU atinente ao assunto, uma vez que estavam sendo 
efetuadas compensações entre os acréscimos e as supressões. O relator consignou 
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que, ao celebrar os aditivos aos contratos em questão, o Ministério "incorreu em 
acréscimos ou supressões em percentual superior a 25% do valor inicial dos contratos, 
contrariando o art. 65, caput e §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/1993, assim como a 
jurisprudência consolidada deste Tribunal no sentido de que tais limites legais devem 
ser verificados separadamente tanto nos acréscimos quanto nas supressões de itens 
ao contrato, e não pelo cômputo final que tais alterações (acréscimos menos 
decréscimos) possam provocar na equação financeira do contrato (Acórdãos nº 
1.733/2009, 749/2010, 1.924/2010 e 2.819/2011, todos do Plenário)". Como o órgão 
vinha seguindo normativo interno "que facultava a utilização de metodologia distinta 
da consagrada pelo TCU, bem como o fato de que alguns aditivos que contribuíram 
para a extrapolação dos limites legais (aumentando ou diminuindo os valores 
inicialmente contratados) foram firmados quando o entendimento sobre a questão 
estava em processo de consolidação no âmbito desta Casa", o relator entendeu 
suficiente cientificar o MI sobre o fato, a fim de evitar sua repetição. O Plenário acolheu 
o voto. Acórdão 2059/2013-Plenário, TC 009.861/2013-0, relator Ministro Raimundo 
Carreiro, 7.8.2013.  
 
(Acórdão 2059/2013-Plenário, TC 009.861/2013-0, relator Ministro Raimundo Carreiro, 
7.8.2013, publicado no Informativo de Licitações e Contratos n° 163/2013) 

 
“ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do 
Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 
(...) 
9.2. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que, em 
futuras contratações, para efeito de observância dos limites de alterações contratuais 
previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/1993, passe a considerar as reduções ou 
supressões de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o 
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do 
contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum 
tipo de compensação entre eles, os limites de alteração estabelecidos no dispositivo 
legal; 
 
(Acórdão 749/2010-Plenário, TC 022.689/2006-5, relator Ministro Augusto Nardes, 
14.04.2010)” 
 

 

10. Assim, se os acréscimos e supressões devem ser considerados 

separadamente, consequentemente, qualquer acréscimo no quantitativo dos itens 

deve ser tratado como alteração contratual, devendo passar por todo o trâmite previsto 

em lei.  

11. Fica caracterizada, portanto, irregularidade formal por parte dos representantes 

da APPA na gestão e fiscalização do Contrato n° 76/15, uma vez que a primeira 

execução acima dos quantitativos unitários ocorreu no dia 06/05/16, enquanto o 

pedido da fiscalização do contrato, para formalizar os aditivos já consolidados, e 
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autorizar novos acréscimos, ocorreu somente em 28/06/17, sendo o aditivo 

formalizado no dia 30/03/2018. 

12. A invocação da natureza específica dos serviços feita nos esclarecimentos da 

APPA merece consideração, contudo, não é justificativa apta para desconsideração 

do regime jurídico aplicado ao contrato, sobretudo porque este não é dispositivo. Frise-

se que, mesmo a eventual adoção de posição mais flexível não seria o suficiente para 

descaracterizar a falta de atenção da fiscalização da APPA com as formalidades 

atinentes ao contrato administrativo, uma vez que só se buscou formalizar as 

alterações 1 ano após a execução dos serviços.  

13. Firmados os pontos pelos quais se entende que houve irregularidade na 

execução dos itens em quantidade superior ao previsto inicialmente, sem formalização 

de aditivo, passa-se ao exame acerca do limite de 25%, deixando o encaminhamento 

do achado para o final da exposição. 

14. Inicia-se a referida análise, mais uma vez, pela Lei n° 15.608/07 que, no já 

citado inc. II do §1° do art.112 estabelece que o limite de 25% é aplicado sobre o valor 

do contrato.  

15. Não cabe, portanto, a esta 4ª Inspetoria, limitar as alterações contratuais a 25% 

do valor do item. Entretanto, deve ser considerado que qualquer alteração nos 

quantitativos do contrato é apta a modificar a correlação entre o desconto percentual 

concedido na proposta vencedora e o orçamento da Administração.  

16. Em alguns casos essa modificação pode ser considerável ao ponto de criar 

uma situação em que, se os quantitativos verificados posteriormente na execução do 

contrato fossem observados na licitação, poderia haver uma modificação no resultado 

do certame. Mesmo nos casos em que não se verifique esse desvirtuamento da 

classificação do certame, a alteração do desconto pode ser em grau tal que 

desequilibre a equação econômico-financeira da avença em desfavor da 

Administração.  

17. As hipóteses vistas no parágrafo anterior configuram, segundo entendimento 

consolidado do TCU (ver Acórdãos n° 1175/17, 1721/16 e 1541/15 todos do Plenário), 

o chamado jogo de planilha. 
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18. No caso em espécie, no entanto, o desconto concedido pela contratada foi no 

percentual ínfimo de 0,50%, não havendo, preliminarmente, elementos para se 

considerar que o acréscimo deste ou daquele item configurou o chamado jogo de 

planilha10. Isto porque, se é certo que qualquer alteração nos quantitativos é apta a 

alterar o desconto inicialmente concedido, nem toda modificação do desconto é 

considerada jogo de planilha (ver Acórdão n° 8366/10 – Plenário do TCU). 

19. Conclui-se, deste modo, que não há obrigação de se respeitar o limite de 25% 

do valor do item, não sendo a execução do Contrato n° 76/15 irregular neste ponto. 

Não obstante, entende-se salutar que, em casos futuros, nos quais exista a 

necessidade de acréscimo substancial em quantitativo de item, a APPA procure evitar 

a ocorrência do jogo de planilha, cuidando para que os acréscimos e supressões não 

desnaturem o equilíbrio econômico-financeiro inicialmente estabelecido, bem como 

justifique a necessidade de alterar consideravelmente os parâmetros técnicos 

(quantitativos e qualitativos) inicialmente considerados. Nestes termos os 

ensinamentos de Ronny Charles: 

 
 

“De qualquer forma, não parece cabível restringir o percentual de acréscimo ao 
quantitativo do item. Primeiro porque a lei é clara ao vincular o percentual de alteração 
ao valor do contrato; em segundo, porque seria temerosa tal medida, por ser 
plenamente justificável uma situação em que determinado item da planilha de custos 
necessite de um acréscimo maior que os demais e que tal aumento extrapole o 
patamar de 25% de sua previsão inicial. A saída correta parece-nos ser a exigência 
de que, sendo necessário o extraordinário acréscimo do item além dos 25% ou 50% 
de sua previsão original (sem exorbitar o patamar de acréscimo contratual), deve tal 
necessidade ser justificada, não apenas em relação à exigência de acréscimo, mas 
apontando-se também os motivos pelos quais esta necessidade não foi prevista 
quando do planejamento da contratação, bem como ser certificada a correspondência 
dos preços de tais itens com aqueles praticados no mercado.”  
TORRES, Ronny Charles Lopes de. Leis de licitações públicas comentadas . 7ª 
ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015. p.631.   

 

20. Diante de todo exposto, conclui-se que a irregularidade prevista neste achado 

é a falta de formalização prévia (ou mesmo contemporânea) de aditivo para acréscimo 

quantitativo do objeto do contrato, contudo, tal equívoco foi convalidado 

                                                           

10 De acordo com cálculos feitos pela 4ª Inspetoria, com as alterações nos quantitativos o desconto 
passou a ser de 0,46%. 
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posteriormente com a elaboração do 3° Termo Aditivo ao Termo do Contrato n° 

76/1511, cabendo, quanto ao ponto, recomendação para que a irregularidade não 

ocorra em contratações posteriores. Também cabe recomendação, como visto 

anteriormente, para que se tomem os cuidados necessários para que as alterações e 

supressões nos quantitativos dos itens não acarretem jogo de planilha, cogitando, 

inclusive, para que seja estabelecida normativa geral no âmbito da APPA, nos 

mesmos moldes do realizado em âmbito federal (art.14 do Decreto n° 7.983/2013), 

estabelecendo que “a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço 

global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência 

de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária”. 

 

ACHADO 02 INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÕES 

CONTRATUAIS E ACRÉSCIMO SUBSTANCIAL DOS 

QUANTITATIVOS UNITÁRIOS.  

Condição Verificou-se acréscimo nos quantitativos dos itens referentes aos 

serviços de dragagem nas áreas Bravo1, Charlie 1, Charlie 3 Interna, 

Charlie 3 INT – Berço + 100m, Delta 1 e Delta 2. Ocorre que estas 

alterações não foram formalizadas de forma prévia, ou mesmo 

contemporânea, uma vez que o Aditivo foi requerido e formalizado 

mais de 1 ano após o primeiro dos acréscimos. 

                                                           

11 Vai na mesma linha o Acórdão n° 1227/12 – Plenário do TCU: 
 
“Esse tipo de argumento, entretanto, afora a mácula a valores caros à Administração, embute toda 
sorte de riscos, que vão desde o desvio de objeto; serviços executados com preços acima do mercado; 
qualidade deficiente (pela eventual incapacidade técnica da empresa executora); malversação de 
recursos; e nulidade da intervenção. A lei, todavia, possui dispositivos próprios para lidar com 
emergências. 
O cumprimento das formalidades anteriores às alterações contratuais é que possibilita a ampla 
fiscalização do contrato administrativo, em todos os seus níveis. O termo aditivo, como requisito de 
validade, precisa atravessar todas as suas fases, até atingir a sua eficácia, desde a solicitação e 
fundamentação, verificação de disponibilidade orçamentária, até o exame de legalidade (pelo jurídico), 
atravessando o juízo de conveniência e oportunidade em todos os planos de controle do órgão; do 
fiscal do contrato, ao ordenador de despesas. 
No caso concreto, a Infraero "convalidou" a impropriedade por meio da celebração do 1º Termo Aditivo 
ao contrato. A unidade técnica propõe, desta forma, considerar a irregularidade como esclarecida. Não 
foi proposta qualquer audiência dos responsáveis.” 
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Evidências Cópia do procedimento administrativo n° 13.662.176-9, que deu 

origem à Concorrência Pública Internacional n° 01/15; 

Planilha “excel” fornecida pela APPA (“1_Medicao”). 

Fonte do 

Critério e 

Critério 

Fonte do Critério n° 1. 

 

1) Lei n° 15.608/07: 

 

“Art. 107. Os contratos, seus aditamentos e apostilas serão lavrados 

na repartição interessada.” 

 

“Art. 112. Os contratos regidos por esta Lei podem ser alterados 

pela Administração Pública, precedidos das devidas justificativas: 

 

§ 1º. O objeto do contrato pode ser alterado: 

(...) 

II - se for necessário acréscimo ou supressão do objeto até o limite 

máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato;” 

 

2) Decisões do TCU: n° 1733/09 – Plenário; 749/10 - Plenário; e 

2059/13 – Plenário. 

 

Critério n° 1. 

 

- Os acréscimos de quantitativos devem ser considerados de forma 

independente de eventuais supressões, de modo que o aumento de 

apenas um item deve ser precedido, em regra, de aditivo formal. 

 

Fonte do Critério n° 2. 

 

1) Decisões do TCU: n° 1541/15 – Plenário; 1721/16 - Plenário; e 

1175/17 – Plenário. 

 

2) TORRES, Ronny Charles Lopes de. Leis de licitações públicas 

comentadas. 7ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015. p.631.   
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Critério n° 2. 

 

- Nos acréscimos dos quantitativos dos itens do contrato, sobretudo 

naqueles aumentos substanciais, deve-se tomar os cuidados 

necessários para evitar o instituto do jogo de planilha. 

 

Causa Falta de atenção com o regime jurídico aplicável aos contratos 

administrativos, sobretudo a necessidade de formalizar alterações de 

forma prévia, com a devida motivação. 

Efeito A falta de formalização do aditivo prejudica o controle interno da 

entidade, além de não proporcionar a transparência que seria 

necessária em uma alteração contratual.  

Recomendação  Recomenda-se que a APPA, em contratações futuras, formalize 

aditivo de forma prévia no caso de acréscimo nos quantitativos dos 

itens. Também cabe recomendação, como visto no corpo do achado, 

para que se tomem os cuidados necessários para que as alterações 

e supressões nos quantitativos dos itens não acarretem jogo de 

planilha, cogitando, inclusive, para que seja estabelecida normativa 

geral no âmbito da APPA, nos mesmos moldes do realizado em 

âmbito federal (Decreto n° 7.983/2013), estabelecendo que “a 

diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global 

de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em 

decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária”. 
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ACHADO 03 – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA EFE TIVA DA 

REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS BATIMÉTRICOS, DOCUMENTO S ESTES 

FUNDAMENTAIS PARA MEDIÇÃO E REGULAR LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS 

DE CONTRATO DE DRAGAGEM. 

 

1. Como visto anteriormente, a equipe de auditoria da 4ª. Inspetoria de Controle 

Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná realizou inspeção in loco na sede 

administrativa da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, no 

período compreendido entre os dias 12 e 16 de março de 2018. 

2. Anteriormente à data de realização da visita técnica foi expedido o Ofício nº. 

42/18- 4ª Inspetoria de Controle Externo (Anexo I), em 28 de fevereiro de 2018, 

solicitando a seguinte documentação para disponibilização à equipe: 

 

 

“b) No processo nº 13.662.176-9, edital de Licitação nº 001/2015 , Concorrência 

Pública Internacional, contrato nº 076/2015 , caderno processual nº 14.325.694-4  

disponibilização in loco no dia 12/03/2018 os seguintes documentos: consoante item 6 

do memorial descritivo do edital nº 001/2015, Boletins de medição , Diários de 

Serviços , Relatórios de Rastreamento , levantamento batimétrico inicial e final , 

relatórios de fiscalização e demais documentos com base na O.S. nº 222/15 da 

APPA e por fim o Programa de Gerenciamento de Resíd uos Sólidos (PGRS) , 

itens 13.2 c/c 15.8 do memorial descritivo .” 

 

3. Foram disponibilizadas pela APPA mídias digitais DVD para que os integrantes 

da equipe de auditoria da 4ª Inspetoria de Controle Externo do TCE/PR realizassem 

a cópia dos arquivos requeridos, para fins de análise. 

4. Com relação a esse requerimento especificamente foi fornecida pela Entidade 

Fiscalizada uma pasta eletrônica denominada “(b) Dados do Contrato nº076-2015” 

(Anexo XIV) na qual foram copiadas subpastas eletrônicas denominadas “Medicao01”, 

“Medicao02”, “Medicao03” e assim por diante, até a “Medicao16” (Anexo XV). 
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5. Internamente a essas subpastas eletrônicas, constam subpastas eletrônicas 

com o nome das áreas de dragagem, tais como: “alfa”, “Delta1”, “ALFA”, “BRAVO1”, 

“CHARLIE2”, entre outras (exemplo da 3ª Medição no Anexo XVI). 

6. Dentro dessas pastas denominadas com o nome das áreas do canal, existem 

arquivos eletrônicos (exemplo da 3ª Medição no Anexo XVII). Um deles corresponde 

a Ofício elaborado pela sociedade empresarial prestadora dos serviços de batimetria 

à APPA, CORAL SUB SERVIÇOS SUBAQUÁTICOS LTDA.. Estes serviços de 

batimetria são essenciais para liquidação dos serviços de dragagem de manutenção, 

medindo os volumes dragados nos momentos anteriores e posteriores aos serviços 

realizados. Copia-se a seguir ofício encaminhado pela empresa Coral e relatório de 

batimetria extraído do sistema Hypack, ambos referentes à 3ª Medição:  
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Figura 1 – Ofício da empresa que presta o serviço d e batimetria à APPA.  

 

 

Figura 2 – Trecho do relatório do software Hypach  

 

7. O Ofício deve informar o volume calculado previamente à dragagem 

considerando a geometria do canal de navegação e a quantidade de material 

depositado internamente ao canal. Deve informar também um segundo volume 

calculado a partir da geometria do canal, posteriormente aos serviços de dragagem 

da empresa contratada. O volume obtido por meio da subtração do volume inicial, 

realizado por meio de batimetria prévia aos serviços de dragagem, pelo volume obtido 

após a realização dos serviços de dragagem, ou seja, um volume final, será a 

quantidade volumétrica a ser paga à empresa de dragagem. 

8. Consoante apontado no ofício nº. 70/2018 (Anexo III – capítulo 2), da 4ª 

Inspetoria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, observou-

se, tanto nos ofícios da empresa, com a informações dos volumes a serem pagos, 

quanto nos relatórios específicos do software hypach, imprecisão na apuração dos 
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serviços realizados, pois não foi materializado a indicação das datas de efetiva 

realização das batimetrias, de forma a apurar, consequentemente, em qual período 

foram prestados os serviços de dragagem. Tanto o ofício expedido pela empresa, 

quanto o relatório de batimetria do software hypach, apresentam datas(ver figuras 

copiadas acima), porém, as datas informadas correspondem, respectivamente, às 

datas de elaboração do Ofício e do Relatório propriamente ditos, e não da realização 

das batimetrias anterior e posterior aos serviços de dragagem realizados. 

9. Em questão formulada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná acerca da 

divergência das datas dos Ofícios que embasam o pagamento da medição e das datas 

do relatório do software específico utilizado para o cálculo dos volumes, a APPA 

respondeu (fl. 59 deste Relatório - Anexo VI):  

 

“Inicialmente cabe esclarecer que o software Hypack, quando emite um 

relatório, imprime a data do dia em que está sendo executado o relatório e não 

do dia em que o levantamento foi realizado. Assim, se realizar o cálculo e o 

ofício num dia e voltar a imprimir o relatório no dia seguinte, a data que aparece 

no relatório Hypack, fica como sendo posterior ao ofício.(...)” 

 

10. Essa falha, ou omissão, na apresentação das informações no relatório de 

medição tende a dificultar o controle da realização das dragagens, visto que a 

informação do cálculo dos volumes é fundamental e obrigatória para obtenção do valor 

a ser pago à empresa de dragagem, e deveria compreender as datas de realização 

da batimetria inicial e da batimetria final, a fim de permitir a aferição dos marcos exatos 

utilizados para medição, bem como, consequentemente, dos períodos de realização 

dos serviços de dragagem que, necessariamente deverão ter sido cumpridos entre as 

batimetrias.  

ACHADO 3  INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA EFETIVA DA 

REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS BATIMÉTRICOS, 

DOCUMENTOS ESTES FUNDAMENTAIS PARA MEDIÇÃO E 
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REGULAR LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE CONTRATO DE 

DRAGAGEM. 

Condição Verificou-se que nos Ofícios da empresa CORAL SUB SERVIÇOS 

SUBAQUÁTICOS LTDA e nos relatórios gerados pelo software Hypach, 

para o cálculo do volume de dragagem realizada, no Contrato n° 76/15, 

não foram apresentadas informações acerca dos marcos exatos utilizados 

para medição, bem como, consequentemente, dos períodos de realização 

dos serviços de dragagem que, necessariamente deverão ter sido 

cumpridos entre as batimetrias. Essa ausência tende a dificultar o 

acompanhamento, a fiscalização dos serviços realizados e a regular 

liquidação das despesas. 

Evidências -Procedimento administrativo nº 14.325.694-4, referente ao Contrato nº 

76/2015; 

-Arquivos eletrônicos do tipo .PDF dos relatórios de medição dos serviços, 

realizados pela empresa CORAL SUB SERVIÇOS SUBAQUÁTICOS 

LTDA; 

-Arquivos eletrônicos do tipo .PDF dos relatórios do software Hypach, 

específico para o cálculo dos volumes obtido por meio de batimetrias 

antes e após os serviços de dragagem. 

Fonte do 

Critério e 

Critério 

Fonte do Critério. 

 

 

1) Memorial Descritivo do Edital nº 01/2015, que originou o Contrato n° 

76/15: 

 

“5.3.1. Os volumes a dragar e dragados serão obtidos com base em 

levantamentos batimétricos. 

5.3.2. Antes do início dos serviços  será executado, pela APPA, 

levantamento batimétrico  a fim de verificar as profundidades existentes 

e calcular os volumes a serem dragados, identificados pelas diferenças 

das profundidades apuradas e aquelas a serem atingidas conforme 

estabelecido no Projeto Básico. 

5.3.3. Quando a dragagem estiver próxima de atingir a meta de um dos 

marcos contratuais, o Contratado deverá informar à Fiscalização com pelo 
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menos 5 (cinco) dias de antecedência da data estimada para o final da 

dragagem, permitindo que a Fiscalização programe seu levantamento 

batimétrico. 

5.3.4. Será realizado levantamento batimétrico  para verificar a 

conformidade da execução  da dragagem no trecho e determinar os 

volumes conforme para efeito de pagamento conforme normas 

estabelecidas neste caderno de encargos (mínimos, máximos, 

tolerâncias).” 

 

Critério. 

 

- É recomendável que, nos documentos que envolvem a liquidação de 

despesas referentes à contratos de dragagem, seja informada a data 

efetiva em que os levantamentos batimétricos foram feitos. Idealmente, 

esta informação referente à data deve constar do procedimento de 

pagamento, bem como do relatório técnico da batimetria (levantamento 

batimétrico). 

 

 

Causa Falha na elaboração de procedimento padronizado para efetivo controle 

dos serviços de dragagem, os quais deveriam exigir a data da realização 

da batimetria inicial e da batimetria final, para fins de controle dos serviços 

de dragagem a serem realizados. 

Efeito Dificuldade no controle dos períodos de realização das dragagens, e, 

consequentemente, da regularidade das despesas decorrentes do 

contrato. 

Recomendação  Recomenda-se que a APPA, em contratações futuras, aprimore 

procedimentos de fiscalização, salvo se impraticável tecnicamente, motivo 

este que deve ser justificado, a fim de exigir que a empresa contratada 

para prestar serviços de batimetria, para fins de cálculo de volumes 

dragados, informe as datas de realização da batimetria inicial e da 

batimetria final. Atualmente só são informadas as datas geradas quando 

da expedição do relatório, o que não é recomendável. 
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ACHADO 04 –– LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO IRREGULAR DE DE SPESAS. 

1. Inicia-se a descrição do presente achado fazendo um breve relato do 

desenrolar do procedimento de fiscalização que levou a identificação da 

irregularidade. Atente-se que na parte introdutória deste documento encontra-se 

descrição pormenorizada dos trabalhos de fiscalização, além disso, em outros 

achados já foram feitas considerações acerca da natureza do objeto do contrato em 

questão que poderão ser úteis para compreensão do tema tratado neste item.  

2. Seguindo, observa-se que a Concorrência Pública n° 01/15 continha dois 

documentos técnicos, intitulados “Memorial Descritivo” (Anexo XIX) e “Projeto Básico” 

(Anexo XX), sendo que o primeiro deles tratava, no seu item 6 (fls. 131 -132 deste 

Relatório- Anexo XIX), do pagamento dos serviços de dragagem contratados. 

3. No referido item foi estabelecido os documentos que deveriam constar do 

requerimento de pagamento da contratado, quais sejam: “Boletim de medição 

assinado pela contratada e fiscalização da APPA” (item 6.3.1.); “Diários dos serviços, 

com o resumo das operações durante o período, contendo: horário de início, horários 

de dragagem, horários de transporte, horários de despejo (início e final), horários de 

paralisação com especificação dos motivos, volume dragado estimado em cada 

viagem.” (item 6.3.2.); “Demais documentos conforme OS n° 222/15, da APPA” (item 

6.3.3.); “Relatórios de rastreamento (...)” (item 6.3.4.). 

4. Com base nisso, esta 4ª Inspetoria, com o intuito de aferir a regular liquidação 

das despesas, requereu os documentos mencionados acima, dentre outros. O pedido 

foi feito por meio do Ofício n° 42/2018, sendo que os documentos foram retirados pela 

4ª Inspetoria na própria sede da APPA, em Paranaguá, quando da realização de 

inspeção in loco, realizada entre os dias 12 e 16 de março de 2018. 

5. Na análise dos documentos chamou atenção a aparente contrariedade entre 

as datas das medições informadas em planilha excel intitulada “1_Medicao” e os 

relatórios de rastreamento e relatórios de diário de obras apresentados, 

especificamente quanto aos serviços que teriam sido prestados pela Draga Hopper 

de pequeno porte chamada “Elbe”. Isto é, não existiam relatórios de rastreamento 

(exigido no item 6.3.4. do Memorial Descritivo) ou relatórios diários de obras (exigido 
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no item 6.3.2. do Memorial Descritivo) da referida draga referentes a alguns períodos 

em que, segundo a planilha excel, os serviços teriam sido prestados. 

6. Assim, no Ofício n° 70/18 foi perquirido o motivo das seguintes contrariedades 

entre a planilha de medição e os relatórios de rastreamento (ou ausência destes): a) 

no documento “1_Medicao” constava que a 4ª medição era datada de 06 de maio de 

2016, contudo, relatório de diário de obra (RDO, ver Anexo XXI) e rastreamentos do 

posicionamento (Anexo XXII) da draga que seria responsável por prestar serviços na 

área Charlie 2, denominada Elbe, apontavam que a embarcação só chegou no Porto 

de Paranaguá no dia 23 de maio de 2016, sendo que antes deste período ela se 

encontra no Porto de São Francisco do Sul, em Santa Catarina; b) o último relatório 

de rastreamento da draga Elbe era de dezembro de 2016, no entanto, na 13ª e 14ª 

medições constavam pagamentos referentes à serviços prestados na área Charlie 2, 

nos meses de abril e agosto de 2017 (Anexo XXIII12 e XXIV), que seriam de 

responsabilidade da referida draga. 

7. Na resposta ao Ofício n° 70 (Anexo VI),  a APPA informou que: a) os serviços 

mencionados na 4ª medição (conforme planilha “1_Medicao”), prestados na área 

Charlie 2, foram realmente executados pela draga Elbe, só que no período de 06/04/16 

a 18/04/16, sendo que, devido à urgência na execução dos mesmos, não houve 

rastreamento das operações; b) os serviços pagos na 13ª e 14ª medição diziam 

respeito à pagamentos retidos, assim, as datas efetivas das execuções dos serviços 

não seriam aquelas constantes da planilha “1_Medicao”. 

8. Para comprovar que as informações referentes à 4ª medição eram verdadeiras 

a APPA anexou: a) Ordem de Serviço n° 032/16 de 05/04/16 (fl.78 deste Relatório - 

Anexo VI); b) e-mail tratando com a DTA de problemas ocorridos (fl. 79 deste Relatório 

- Anexo VI); c) e-mail com a TCP sobre a batimetria do berço 217 (fls. 80-81 deste 

Relatório - Anexo VI); d) cronograma de acompanhamento (fl. 82 deste Relatório - 

Anexo VI); e) relatórios do setor operacional, incluído RDO do mês de abril de 2016, 

                                                           

12 No documento consta que a medição teria ocorrido em abril de 2016, contudo, pela ordem 
cronológica das medições parece claro que houve erro de digitação e que a data correta é abril de 
2017. 
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contendo a descrição das operações efetuadas (4 arquivos) (fls.83-89 deste Relatório 

- Anexo VI) . 

9. Tendo em vista as informações prestadas pela APPA, de que os serviços foram 

prestados em período que, segundo relatórios de rastreamento originalmente 

apresentados, as dragas estavam no Porto de São Francisco do Sul, foi remetido o 

Ofício n° 132/18 (Anexo V) para o porto catarinense.  

10. A Administração do Porto de São Francisco do Sul (APSFS), em resposta 

apresentada no dia 11/10/2018 informou que (Anexo XVIII): a) a dragagem do Porto 

de São Francisco do Sul, no período referente às informações solicitadas pelo TCE-

PR, estava coberto pelo Contrato n° 05/2016, com ordem de serviço de 01/02/16; b) 

no dia 23/05/16 a Draga Elbe não estava a serviço do Porto de São Francisco do Sul; 

c) os serviços foram paralisados no dia 15/02/16, tendo sido reiniciados no dia 

04/03/2016; d) a mobilização da draga Elbe foi paga no período entre os dias 20/03/16 

e 05/04/16; e) durante o período entre 06/04/16 a 25/04/16 foi dragado o canal externo; 

f) no dia 26/04/16 foi feita nova paralisação com reinício em 21/06/16. 

11. A entidade catarinense apresentou os seguintes documentos comprovando as 

suas afirmações: a) “Ficha do Contrato 005/2016/APSFS” (fls.116-117 deste Relatório 

- Anexo XVIII); b) “Ordem de Paralisação n° 002/2016 – CT n° 005/2016 de 26 de abril 

de 2016”  (fls.118 deste Relatório - Anexo XVIII); c) “Ordem de Reinício n° 002 – 

Contrato n° 005/2016 de 21 de julho de 2016” (fls.119 deste Relatório - Anexo XVIII); 

d) “Relatório do período 30/07/16 a 16/08/2016 – Dragagem Canal Externo”; e) 

“Relatório do período 06/04/16 a 25/04/2016 – Dragagem Canal Externo” (fls. 122 

deste Relatório - Anexo XVIII); f) “Aviso de entrada” emitida pela Capitania de São 

Francisco do Sul, informando a data de entrada da Draga Elbe 16/03/16 e saída 

16/06/16 (fls.123-124 deste Relatório - Anexo XVIII). 

12. Feito o breve relato dos pontos abordados e dos trabalhos realizados, passa-

se a descrição do mérito do achado. 

13. Primeiro, ressalva-se que os pontos levantados inicialmente, referentes à 13ª e 

14ª medição, entendem-se esclarecidos. Não tanto pela resposta da APPA em si, que 

foi incompleta, visto que a empresa pública nem sequer informou a data na qual os 
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serviços teriam sido efetuados (como fez nos serviços referentes à 4ª medição), mas, 

sim pelo fato de que o esclarecimento da entidade estadual foi suficiente para que 

esta 4ª Inspetoria revisse a premissa de que as datas constantes da planilha 

“1_Medicao” espelhariam com exatidão o período em que os serviços foram 

prestados. 

14. Assim, entende-se que os serviços não foram prestados em abril de 2017, no 

caso da 13ª Medição, ou em agosto de 2017, no caso da 14ª medição, sendo estas 

as datas da liquidação do pagamento. Visto isto, e com base nas informações 

prestadas pela APPA de que os pagamentos em questão foram retidos, ou seja, 

representavam serviços que foram executados em períodos anteriores, adotou-se 

como verdadeiras as informações, acerca da data aproximada da prestação dos 

serviços13, contidas na nomenclatura dos arquivos de batimetria. 

15. Nesse sentido, os serviços referentes à 13ª medição, na área Charlie 2, foram 

prestados em 08/12/17, período em que há relatório de rastreamento da draga Elbe. 

16. Por outro lado, serviços prestados na área Charlie 2, pagos na 14ª medição, 

foram executados, segundo às nomenclaturas dos arquivos das batimetrias, no 

período entre os dias 26/06/17 e 11/07/17. No período não há relatório de 

rastreamento da draga Elbe, contudo, foi possível para esta 4ª Inspetoria, em junho 

de 2018, conferir, por meio do endereço eletrônico https://www.marinetraffic.com/, que 

a draga encontrava-se na região do Porto de Paranaguá no período em que os 

serviços teriam sido prestados.   

17. Solucionados os pontos referentes à 13ª e 14ª medições, resta tratar da 4ª 

medição, que consubstancia, na realidade, o mérito do presente achado.  

18. Para examinar a regularidade da liquidação das despesas da 4ª medição 

também reputou-se como verdadeiras as afirmações da APPA, na resposta ao Ofício 

n° 70/18 desta 4ª Inspetoria, quanto ao período da efetiva prestação dos serviços de 

dragagem com a draga Elbe, qual seja, entre os dias 06/04/2016 a 18/04/16. 

                                                           

13 As batimetrias são realizadas após a execução dos serviços, assim, entende-se que as datas 
mencionados nos arquivos referentes às batimetrias indicam, de modo aproximado, a data em que os 
serviços de dragagem foram executados. 
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19.    A razão para se ter adotado essas informações como base para análise da 

regularidade da liquidação é que, segundo informações da APPA (fls.59 deste 

Relatório - Anexo VI), os relatórios de batimetria, emitidos pelo software “hypack”, 

informam a data em que o relatório foi emitido, e não a data em que a batimetria foi 

realizada. Essa circunstância prejudica a aferição da data exata em que a batimetria 

foi realizada, dificultando, consequentemente, que se tenha certeza acerca da efetiva 

prestação dos serviços.  

20.     Esta 4ª inspetoria optou por tratar as inconsistências do software, e das datas 

das batimetrias, em achado próprio (de n° 3).  

21. Justificado o ponto, cabe aduzir que mesmo partindo das alegações da própria 

APPA, de que o período de prestação de serviços foi de 06/04/16 a 18/04/16, 

realizados estes com a draga Elbe, há incerteza quanto à regularidade da 

liquidação, mais precisamente quanto à efetiva pres tação dos serviços . 

22. Isto porque, primeiro, não há relatório de rastreamento (posicionamento) da 

referida draga no período, documento este que é necessário para regular liquidação 

do pagamento, nos termos do item 6.3.4. do Memorial Descritivo (anexo ao respectivo 

instrumento convocatório). 

23. Mais que isso, os relatórios de rastreamentos (Anexo XXII) e relatório de diário 

de obra (Anexo XXI) existentes demonstram que a draga Elbe  foi mobilizada de São 

Francisco do Sul para Paranaguá apenas no dia 23/05/16, portanto, em momento 

posterior àquele no qual a empresa pública afirma que serviços pagos na 4ª medição 

teriam sido prestados.  

24. A inexistência inicial de rastreamento, aliás, é fato incontroverso, tendo a APPA 

apresentado apenas o Relatório de Diário de Obras (RDO) do período (fls. 84-86 deste 

Relatório - Anexo VI), que é documento de espécie diversa do rastreamento, e isso 

em momento posterior ao do encaminhamento dos documentos inicialmente 

remetidos à esta 4ª Inspetoria. A falta de rastreamento, entretanto, poderia ser 

relevada, como no caso da 14ª medição, se fosse possível atestar a presença da 

draga na região de Paranaguá por outro método. Ocorre que o sistema contido no 

endereço eletrônico https://www.marinetraffic.com/ só permite a consulta da posição 
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de embarcações com abrangência de 1ano, tendo os serviços sido supostamente 

prestados há mais de 2 anos.  

25. Além disso, o mais grave é que as informações trazidas pela APPA colidem 

frontalmente com as informações trazidas pela Administração do Porto de São 

Francisco do Sul (APSFS). Isto porque a empresa pública paranaense afirma que 

foram prestados serviços de dragagem, com a draga Elbe, entre os dias 06/04/16 a 

18/04/16 (ver fls.69 deste Relatório - Anexo VI). Já a entidade catarinense informou 

que a mesma draga prestou serviços em Santa Catarina entre os dias 06/04/16 e 

25/04/16 (ver fls.101 deste Relatório - Anexo XIV), sendo que a draga entrou em São 

Francisco do Sul no dia 16/03/16 e só teria saído no dia 16/06/16 (fls. 123-124 deste 

Relatório - Anexo XIV). 

26. Em que pese a relativa proximidade entre os Portos, entende-se que não é 

crível que a mesma draga tenha prestado serviços simultaneamente em ambos os 

lugares. Além disso, não há registro de que a draga tenha saído de São Francisco do 

Sul em período no qual os serviços teriam sido prestados em Paranaguá.  

27. Há, portanto, elementos que apontam para possível inexistência de 

contrapartida da APPA, consubstanciados na inexistência de rastreamento 

(posicionamento) e no fato de outra entidade afirmar que, na realidade, a draga que 

teria prestado os serviços em Paranaguá, estava prestando serviços em outro local. 

28. Destarte, não só pela inexistência de documento previsto no Memorial 

Descritivo como necessário para o pagamento (relatório de rastreamento), mas, 

sobretudo pelo indício de que a draga Elbe não estaria em Paranaguá na data em que 

serviços teriam sido prestados, entende-se, de forma preliminar, irregular a liquidação 

de despesas referentes à 4ª Medição, mais especificamente no que diz respeito à 

serviços prestados na área Charlie 2, no montante de R$ 562.339,38. 

 

ACHADO 04 LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO IRREGULAR DE DESPESAS  
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Condição Na 4ª medição do Contrato n° 76/15 foram pagos valores 

relacionados à serviços prestados na área de influência do Porto de 

Paranaguá denominada “Charlie 2”. Não constava, dos documentos 

iniciais encaminhados pela APPA, relatório de rastreamento (exigido 

no item 6.3.4. do Memorial Descritivo) e relatório de diário de obra da 

draga (exigido no item 6.3.2. do Memorial Descritivo) referentes ao 

período em que os serviços teriam sido executados. Os referidos 

documentos são requisitos para pagamento, de acordo com o 

“Memorial Descritivo” (Anexo XIX), sendo este um documento anexo 

ao procedimento licitatório que deu origem a contratação. 

Em resposta à 4ª Inspetoria, a empresa pública afirmou que os 

serviços teriam sido prestados no período entre os dias 06/04/16 a 

18/04/16, com a draga Elbe, e, que devido à urgência na prestação 

dos serviços não houve rastreamento. A entidade apresentou 

documentos comprobatórios das suas alegações, dentre eles o 

relatório diário de obra referente ao período em que os serviços teriam 

sido prestados (fls.84-86 deste Relatório - Anexo VI). 

O relatório de rastreamento, contudo, não foi apresentado. 

Ocorre ainda, que a Administração do Porto de São Francisco do Sul 

(APSFS), também em resposta à 4ª Inspetoria, argumentou que a 

mesma draga Elbe prestou serviços no Porto de São Francisco do 

Sul no período entre os dias 06/04/16 e 25/04/16, sendo que a draga 

entrou no Porto catarinense no dia 16/03/16, tendo saído no dia 

16/06/16. A autarquia catarinense também apresentou documentos 

comprobatórios das suas afirmações.  

Considera-se, portanto, que, aparentemente, a liquidação de parte 

das despesas referentes à 4ª Medição, mais especificamente no que 

diz respeito à área Charlie 2, foi irregular, posto que não houve 

comprovação suficiente da contraprestação dos serviços executados 

pela empresta DTA Engenharia Ltda, contratada pela APPA, por meio 

do Contrato n° 76/15. 
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Evidências Cópia do procedimento administrativo n° 13.662.176-9, que deu 

origem à Concorrência Pública Internacional n° 01/15; 

Edital de Concorrência Pública Internacional n° 01/15 e anexos, 

publicado no portal “Compras Paraná”; 

Ofício n° 42/18 – 4ª Inspetoria de Controle Externo; 

Ofício n° 70/18 – 4ª Inspetoria de Controle Externo; 

Ofício n° 132/18 – 4ª Inspetoria de Controle Externo; 

Documentos encaminhados em resposta ao Ofício n° 42/18, 

sobretudo a Planilha “excel” fornecida pela APPA (“1_Medicao”), 

suspostamente utilizada na fiscalização do Contrato n° 76/15; 

Resposta encaminhada pela APPA ao Ofício nº 70/18 e Anexos. 

Resposta encaminhada pela APSFS ao Ofício nº 132/18 e Anexos. 

Fonte do 

Critério e 

Critério 

Fonte do Critério. 

 

1) Lei n° 4.320/64: 

 

 

“Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado 

após sua regular liquidação. 

 

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito 

adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos 

comprobatórios do respectivo crédito. 

 

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar: 

 

I - a origem e o objeto do que se deve pagar; 

 

II - a importância exata a pagar; 

 

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. 
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§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços 

prestados terá por base: 

 

I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo; 

 

II - a nota de empenho; 

 

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva 

do serviço.” 

 

 

Critério. 

 

- Não devem ser autorizadas despesas sem a comprovação da 

contrapartida por parte do contratado. Este exame deve ser feito à luz 

do regime estabelecido no contrato e nos documentos que regularam 

a fase pré-contratual (Instrumento Convocatório e Anexos). 

 

Causa Não cumprimento das regras estabelecidas na fase licitatória 

(exigência de relatório de rastreamento), de modo a assegurar que os 

serviços de responsabilidade da contratada foram devidamente 

prestados. A entidade alega que a falta de documentos 

comprobatórios decorreu da urgência na prestação dos serviços. 

Efeito As irregularidades observadas no procedimento de liquidação, 

aliadas às informações trazidas pela APSFS, fazem surgir a suspeita 

de que parcela dos serviços pagos na 4ª Medição do Contrato n° 

76/15 não teria sido realizada, além de comprovar a irregularidade 

formal na liquidação de despesas devido à falta de documento exigido 

no Memorial Descritivo.  

Recomendação  Recomenda-se que a APPA, em contratações futuras, se abstenha 

de realizar pagamentos sem a juntada de todos os documentos 

exigidos no contrato ou na fase pré-contratual (procedimento 

licitatório). Além disso, caso as suspeitas de pagamento indevido não 
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sejam ilididas, será recomendado que este Tribunal tome as medidas 

necessárias para ressarcimento ao erário e responsabilização dos 

agentes que deram ensejo à irregularidade. 

 

 

 

 

 

________________________________________ 
FERNANDO HAUER RUPPEL 

Analista de Controle 

 

_______________________________________ 
JÚLIO JOSÉ PEPICELLI JÚNIOR 

Gerente de Auditoria  

 

_______________________________________ 
ELIZANDRO NATAL BROLLO 
Coordenador de Fiscalização 
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3. ACHADOS DE AUDITORIA.   

 

Anexo I - Ofício n° 42 – 2018 – fls. 40-41. 

Anexo II - Ofício n° 57 – 2018 – fls.42-43. 

Anexo III - Ofício n° 70 – 2018 – fls.44-54. 

Anexo IV - Ofício n° 76 – 2018 – fls.55-56. 

Anexo V - Ofício n° 132 – 2018 – fls.57-58. 

Anexo VI - Resposta ao ofício nº 70 - 2018 - APPA - e Anexos – fls.59-89. 

Anexo VII - Planilha - 4ª Medição (print)  – fl.90. 

Anexo VIII - Planilha - 6ª Medição (print) – fl.91. 

Anexo IX - Planilha - 7ª Medição (print)  – fl.92. 

Anexo X - Planilha - 8ª Medição (print) – fl.93. 

Anexo XI - Planilha - 11ª Medição (print)  – fl.94. 

Anexo XII - Planilha - 12ª Medição (print)  – fl.95. 

Anexo XIII - Planilha - 16ª Medição (print) – fl.96. 

Anexo XIV - Documentos encaminhados APPA (print) – fl.97. 

Anexo XV - Documentos encaminhados APPA (print) – 2 – fl.98. 

Anexo XVI - Documentos encaminhados APPA (print) - 3 (3ª Medição) – fl.99. 

Anexo XVII - Documentos encaminhados APPA (print) - 4 (3ª Medição - Alfa incial) – 

fl.100. 

Anexo XVIII - Resposta ao ofício nº 132 - 2018 – APSFS fls.101-124. 

Anexo XIX - Memorial Descritivo – fls.125-141. 

Anexo XX - Projeto Básico – fls.142-167. 

Anexo XXI - RDO_ELBE_MAIO_2016_PGUA (print) – fls.168. 

Anexo XXII - Elbe_Posição_20.05 a 23.05.16 (print) – fls.169. 

Anexo XXIII - Planilha - 13ª Medição (print) – fls.170. 
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Anexo XXIV - Planilha - 14ª Medição (print) – fls.171. 
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Admilson Lima

De: Pedro Gabriel Villaça <pedro@dtaengenharia.com.br>

Enviado em: quinta-feira, 14 de abril de 2016 11:47

Para: Admilson Lima; Mauricio Roberto da Silva; Paulinho Dalmaz; luiz.teixeira@appa.pr.gov.br

Cc: Tarick Chafick Miguel

Assunto: Concreto remanescente das obras do Cais.

Anexos: IMG_20160414_114211.jpg

Prezados Senhores, 
 
Durante nossa operação de dragagem no cais comercial tivemos algumas  obstruções causadas pela presença de concreto no leito dos berços, muito provavelmente 
oriunda das obras de melhoria no cais. 
 
Cabe, portanto, o aviso ao senhores para que estejam cientes e possam contactar os responsáveis pela obra, informando esta ocorrência. Segue registro fotográfico em 
anexo. 
 
Estamos, apesar do exposto, mantendo as operações, na medida do possível. Existem alguns pontos, porém, onde será necessário que haja a remoção mecânica por terra, 
uma vez que este tipo de material não pode ser removido por draga autotransportadora. 
 
Sds, 
 
Pedro Gabriel Villaça 
DTA Engenharia 
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Admilson Lima

De: Admilson L. M. Lima <admilson.lima@appa.pr.gov.br>

Enviado em: quarta-feira, 27 de abril de 2016 17:43

Para: Tarick Chafick Miguel

Assunto: Fwd: RES: Resultado - batimetria TCP pós dragagem 18-04-2016

Anexos: 067_TCP_ber_o_217_R5_rev01.dwg; CALCULATION_LOG.pdf; Cross Sections_REV02.pdf; Planta Batimetria pós dragagem 18-04.pdf; 

Planta Batimetria pré-dragagem 13-04.pdf

 
 
 
-------- Mensagem encaminhada --------  
Assunto: RES: Resultado - batimetria TCP pós dragagem 18-04-2016 

Data: Fri, 22 Apr 2016 17:36:24 +0000 
De: Cleber Augusto Teixeira do Amaral <cleber.amaral@tcp.com.br> 

Para: Paulinho Dalmaz <paulinho.dalmaz@appa.pr.gov.br> 
CC: Juarez Moraes e Silva <Juarez.Moraes@tcp.com.br>, Admilson <admilson.lima@appa.pr.gov.br>, Luiz Carlos Narok <Luiz.Carlos@tcp.com.br>, 

mauricio.roberto@appa.pr.gov.br <mauricio.roberto@appa.pr.gov.br> 
 
 
 
Prezados, 
  
Segue em anexos, os resultados ref. ao LH realizado no dia 18-04-2016, resultados pós-dragagem. 
  
O volume para o primeiro LH (pré-dragagem) na cota de -13,0 foi de 2.790 m³. 
  
Para o segundo LH (pós-dragagem) na cota de -13,0  foi de 962 m³ ou seja foram removidos 1.828  m³, até momento. 
  
Qualquer dúvida estou a disposição. 
  
  
Atenciosamente, 
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Cleber Augusto Teixeira do Amaral | PMP® | Coordenador | Gestão Institucional e Ambiental 

+55 41 3420 3264 | +55 41 3420 3327 | Ramal 3264 

TCP - Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A. 

Conheça o TCP, acesse nosso site: www.tcp.com.br 

 

 

  

  

De: Cleber Augusto Teixeira do Amaral  
Enviada em: quarta-feira, 20 de abril de 2016 12:12 
Para: Paulinho Dalmaz 
Cc: Juarez Moraes e Silva; Admilson; Luiz Carlos Narok 
Assunto: Resultado - batimetria TCP pós dragagem 18-04-2016 
  
Paulinho e demais, boa tarde 
  
Segue anexo a planta da batimetria pós dragagem. 
  
Peço desculpa pela demora, pois havíamos solicitados uma revisão da planta uma vez que os resultados não atingiram o esperado (-13m), mas é possível ver melhora da 
região. 
  
A tarde enviamos o calculo do volume dragagem. 
  
À disposição 
  
Obrigado 
  
Cleber Augusto Teixeira do Amaral | PMP® | Coordenador | Gestão Institucional e Ambiental 

+55 41 3420 3264 | +55 41 3420 3327 | Ramal 3264 

TCP - Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A. 

Conheça o TCP, acesse nosso site: www.tcp.com.br 

 
 

85

Inserido ao protocolo 15.452.631-5 por: Marcela Clotilde de Souza Freire em: 31/10/2018 11:23.Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:38. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:30



DATA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5
dia da semana dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter qua qui sex sáb dom seg ter

DIAS 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182

1. Mobilização dos equipamentos

1.1 Mobilizações

Draga Hopper Grande Porte

Draga Hopper Pequeno Porte

(1)

Draga Hopper medio porte

2. Dragagem - Despejo ACE20

2.1 ALFA

2.2 BRAVO 1

2.3 BRAVO 2 
O O P P                            

2.4 CHARLIE 1 O O O O O P
O O O O O O O O O O P O O O O O O O O

2.5 CHARLIE 1 - SURDINHO

2.6 CHARLIE 2
                    (1) O O O O O O O O

2.7 CHARLIE 3 EXTERNA O

O O O O O O O O O O O O O O O O O

2.8 CHARLIE 3 INTERNA

O O O O O O P O O

2.9 CHARLIE 3 INTERNA - área berço +100m 

2.10 DELTA 1 
O O

2.11 DELTA 2
O O O O O O O O O O O O O O O

4. Serviços diversos

4.1 Remoção de Poitas

4.2 Batimetria multifeixe

4.2.1 alfa

4.2.2 bravo1

4.2.3 bravo2

4.2.4 charlie1/2

4.2.6 charlie3

4.2.7 delta 1/2

5 Desmobilização dos equipamentos

5.1 Desmobilizações

4 Ambiental

4.1 Monitoramento ambiental

HANG JUN 5001 O Operando

XIN HAI HU 9 P Parada

ELBE M Manutenção

previsto
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Data Procedimento Início Final Total (HH:MM) Local

06/abr Viagem 00:00 4:05 04:05 Berço 209

06/abr Parada 04:05 6:10 02:05 Berço 209

06/abr Viagem 06:10 6:43 00:33 Berço 209

06/abr Dragagem 06:43 8:50 02:07 Berço 209

06/abr Parada 08:50 17:25 08:35 Berço 209

06/abr Dragagem 17:25 0:00 06:35 Berço 209

07/abr Dragagem 00:00 1:19 01:19 Berço 209

07/abr Viagem 01:19 4:12 02:53 Berço 209

07/abr Descarte 04:12 4:17 00:05 Berço 209

07/abr Viagem 04:17 7:35 03:18 Berço 209

07/abr Parada 07:35 17:45 10:10 Berço 209

07/abr Viagem 17:45 18:04 00:19 Berço 209

07/abr Dragagem 18:04 0:00 05:56
Berços 

212/213/214

08/abr Dragagem 00:00 9:03 09:03
Berços 

212/213/214

08/abr Viagem 09:03 12:15 03:12
Berços 

212/213/214

08/abr Descarte 12:15 12:29 00:14
Berços 

212/213/214

08/abr Viagem 12:29 14:49 02:20
Berços 

212/213/214

08/abr Dragagem 14:49 0:00 09:11
Berços 

212/213/214

09/abr Dragagem 00:00 9:33 09:33
Berços 

212/213/214

09/abr Viagem 09:33 12:23 02:50
Berços 

212/213/214

09/abr Descarte 12:23 12:41 00:18
Berços 

212/213/214

09/abr Viagem 12:41 15:21 02:40
Berços 

212/213/214

09/abr Dragagem 15:21 0:00 08:39
Berços 

212/213/214

10/abr Dragagem 00:00 9:27 09:27
Berços 

212/213/214

10/abr Viagem 09:27 12:21 02:54
Berços 

212/213/214

10/abr Descarte 12:21 12:40 00:19
Berços 

212/213/214

RELATÓRIO DIÁRIO OPERACIONAL

Cliente                                                                                                 

APPA
Empresa Contratada

DTA Engenharia

Obra                                                                                                            

PARANAGUÁ/PR - APPA
Equipamento

Elbe
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10/abr Viagem 12:40 15:21 02:41
Berços 

212/213/214

10/abr Dragagem 15:21 0:00 08:39
Berços 

212/213/214

11/abr Dragagem 00:00 7:51 07:51
Berços 

212/213/214

11/abr Viagem 07:51 10:14 02:23
Berços 

212/213/214

11/abr Descarte 10:14 10:27 00:13
Berços 

212/213/214

11/abr Viagem 10:27 12:52 02:25
Berços 

212/213/214

11/abr Dragagem 12:52 22:54 10:02 Berço 209

11/abr Viagem 22:54 0:00 01:06 Berço 209

12/abr Viagem 00:00 1:34 01:34 Berço 209

12/abr Descarte 01:34 1:39 00:05 Berço 209

12/abr Viagem 01:39 4:12 02:33 Berço 209

12/abr Dragagem 04:12 12:10 07:58 Berço 209

12/abr Viagem 12:10 15:11 03:01 Berço 209

12/abr Descarte 15:11 15:19 00:08 Berço 209

12/abr Viagem 15:19 17:56 02:37 Berço 209

12/abr Dragagem 17:56 21:10 03:14 Berço 209

12/abr Viagem 21:10 21:46 00:36 Berço 209

12/abr Dragagem 21:46 0:00 02:14 PASA

13/abr Dragagem 00:00 9:56 09:56 PASA

13/abr Viagem 09:56 11:27 01:31 PASA

13/abr Parada 11:27 11:33 00:06 PASA

13/abr Viagem 11:33 12:55 01:22 PASA

13/abr Descarte 12:55 13:03 00:08 PASA

13/abr Viagem 13:03 15:26 02:23 PASA

13/abr Dragagem 15:26 17:45 02:19 PASA

13/abr Parada 17:45 18:54 01:09 PASA

13/abr Dragagem 18:54 0:00 05:06 PASA

14/abr Dragagem 00:00 14:14 14:14 PASA

14/abr Viagem 14:14 17:15 03:01 PASA

14/abr Descarte 17:15 17:30 00:15 PASA

14/abr Viagem 17:30 20:06 02:36 PASA

14/abr Dragagem 20:06 0:00 03:54 PASA

15/abr Dragagem 00:00 9:36 09:36 PASA

15/abr Viagem 09:36 12:29 02:53 PASA

15/abr Descarte 12:29 12:42 00:13 PASA

15/abr Viagem 12:42 16:00 03:18 PASA

15/abr Parada 16:00 17:21 01:21 PASA

15/abr Dragagem 17:21 0:00 06:39 PASA

16/abr Dragagem 00:00 9:54 09:54 PASA

16/abr Viagem 09:54 11:45 01:51 PASA

16/abr Parada 11:45 12:04 00:19 PASA

16/abr Viagem 12:04 13:15 01:11 PASA

16/abr Descarte 13:15 13:28 00:13 PASA

16/abr Viagem 13:28 16:33 03:05 PASA
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16/abr Dragagem 16:33 0:00 07:27 PASA

17/abr Dragagem 00:00 8:17 08:17 PASA

17/abr Viagem 08:17 11:09 02:52 PASA

17/abr Descarte 11:09 11:24 00:15 PASA

17/abr Viagem 11:24 13:53 02:29 PASA

17/abr Dragagem 13:53 0:00 10:07 PASA

18/abr Dragagem 00:00 1:09 01:09 PASA

18/abr Viagem 01:09 3:51 02:42 PASA

18/abr Descarte 03:51 4:07 00:16 PASA

18/abr Viagem 04:07 7:04 02:57 PASA

18/abr Dragagem 07:04 12:52 05:48 TCP

18/abr Parada 12:52 14:11 01:19 TCP

18/abr Dragagem 14:11 18:00 03:49 TCP

18/abr Parada 18:00 18:22 00:22 TCP

18/abr Viagem 18:22 21:02 02:40 TCP

18/abr Descarte 21:02 21:20 00:18 TCP
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Admilson Lima

De: Admilson L. M. Lima <admilson.lima@appa.pr.gov.br>

Enviado em: quinta-feira, 7 de abril de 2016 13:47

Para: engenharia

Assunto: Re: BC 212-213-214 02abr16 primitiva

Conforme combinado todo o cais, devido às reformas, deveriam ser calculados direto até o cais (tipo caixote) 
 
Admilson 

Em 07/04/2016 11:18, engenharia escreveu: 

 
 Devido aos planos de linha para os cálculos de volume anteriores esse já estava conforme os cálculos já utilizados.   
 
 
 
 

 

De: "Admilson L. M. Lima" <admilson.lima@appa.pr.gov.br> 
Em: Quinta-feira 07 de Abril de 2016 08:52,  
Para: engenharia@coralsub.com.br 
Assunto: Re: BC 212-213-214 02abr16 primitiva  

Obrigado pela atenção 
 
Fiquei com uma duvida: Porque "com talude"? 
 
Admilson 
 
Em 07/04/2016 03:33, engenharia escreveu: 
> Bom dia, em anexo os berços 212-213-214. 
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> 
> 
> 
> 
> 
> 
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Admilson Lima

De: Admilson L. M. Lima <admilson.lima@appa.pr.gov.br>

Enviado em: quinta-feira, 7 de abril de 2016 08:42

Para: engenharia

Assunto: Re: BC 212-213-214 02abr16 primitiva

Obrigado pela atenção 
 
Fiquei com uma duvida: Porque "com talude"? 
 
Admilson 
 
Em 07/04/2016 03:33, engenharia escreveu: 
>  Bom dia, em anexo os berços 212-213-214. 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
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1. OBJETO 

 

 Descrever e Especificar os Serviços de dragagem de 

manutenção dos canais de acesso, bacias de evolução e 

berços públicos de atracação dos Portos de Paranaguá e 

Antonina 

 

2. LOCAL DOS SERVIÇOS 

  

Os serviços serão executados nas áreas: 

 

2.1. ALFA:  

 Área externa do canal de acesso entre os pares de 
boias luminosas 1 / 2 e 9 / 10; 

2.2. BRAVO - Área interna do canal de acesso: 

 Bravo Uno: Entre os pares de boias luminosas 09/10 
e 15/16; 

 Bravo Dois: Entre os pares de boias luminosas 

15/16 e 29/30; 

2.3. CHARLIE: 

 Charlie Uno: Bacia de evolução do Porto de 

Paranaguá; 

 Charlie Dois: Berços públicos do Cais Comercial; 

 Charlie Três: Bacia de evolução dos Piers. 

2.4. DELTA:  

 Delta Uno: Canal de acesso aos terminais 

portuários localizados no Porto Organizado de 

Antonina, e 

 Delta Dois: Bacia de evolução. 
 

Os dados complementares e as características de cada área 

estão contidos no Anexo I – Projeto Básico, do presente 

Memorial Descritivo. 

 

131

Inserido ao protocolo 15.452.631-5 por: Marcela Clotilde de Souza Freire em: 31/10/2018 11:23.Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:38. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:30



 

 
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 
DEMANT – N_MAR 

 
 

 

4 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 

Av. Ayrton Senna da Silva, 161 – CX Postal 022 – CEP 83203-800 Paranaguá PR 

Fone(41)3420 1108  www.portosdoparana.pr.gov.br 

3. PLANTAS DE REFERÊNCIA 

 

3.1. IMPLANTAÇÃO GERAL: Planta 01/07 

3.2. ALFA: Planta 02/07 

3.3. BRAVO UNO: Planta 03/07 

3.4. BRAVO DOIS: Planta 04/07 

3.5. CHARLIE: Planta 05/07 

3.6. DELTA UNO: Planta 06/07 

3.7. DELTA DOIS: Planta 07/07 

3.8. DRAGAGEM BERÇOS: Planta única 

 

4. ÁREA DE DESPEJO 

 

4.1. Área externa - ACE20: 

Utilizada, de forma geral, para despejo de sedimentos 

não contaminados. 

 

 

5. METODOLOGIA  

 

5.1. Dos Serviços 

5.1.1. O Contratado somente poderá iniciar os 

serviços de dragagem mediante autorização da APPA 

ou por preposto por ela designado. 

5.1.2. A dragagem seguirá, dentro do possível, a 

sequência prevista no cronograma constante do 

projeto básico. 

5.1.3. As autorizações serão emitidas de acordo com 

as disponibilidades da APPA respeitando os marcos 

contratuais 

5.1.4. A ordem de dragagem dos berços poderá ser 

alterada em função da necessidade da APPA. 
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5.2. Das Mobilizações 

5.2.1. As mobilizações serão pagas obedecendo ao 

cronograma financeiro e ao seguinte: 

 50 % quando do início efetivo dos serviços; 

 50 % dividido em três parcelas mensais 

 

5.3. Dos volumes dragados 

5.3.1. Os volumes a dragar e dragados serão obtidos 

com base em levantamentos batimétricos. 

5.3.2. Antes do início dos serviços será executado, 

pela APPA, levantamento batimétrico a fim de 

verificar as profundidades existentes e calcular 

os volumes a serem dragados, identificados pelas 

diferenças das profundidades apuradas e aquelas a 

serem atingidas conforme estabelecido no Projeto 

Básico. 

5.3.3. Quando a dragagem estiver próxima de atingir 

a meta de um dos marcos contratuais, o Contratado 

deverá informar à Fiscalização com pelo menos 5 

(cinco) dias de antecedência da data estimada para 

o final da dragagem, permitindo que a Fiscalização 

programe seu levantamento batimétrico. 

5.3.4. Será realizado levantamento batimétrico para 

verificar a conformidade da execução da dragagem 

no trecho e determinar os volumes conforme para 

efeito de pagamento conforme normas estabelecidas 

neste caderno de encargos (mínimos, máximos, 

tolerâncias). 

5.3.5. A Fiscalização poderá realizar levantamentos 

batimétricos de verificação durante a execução dos 

serviços. 

5.3.6. Os levantamentos batimétricos de 

acompanhamento, realizados pela Contratada, são de 

sua responsabilidade e correrão às suas expensas. 

5.3.7. Serão admitidos, por conta da APPA, até três 

levantamentos batimétricos do local: no início, um 

intermediário e um final. Havendo necessidade de 

outros levantamentos estes serão descontados na 

medição com base no contrato com a empresa 

executante dos levantamentos. 
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5.4. Dos marcos contratuais 

5.4.1. Marco contratual é a meta a ser alcançada na 

área, para retorno às condições de projeto em um 

determinado prazo.  

5.4.2. Os volumes dos marcos contratuais previstos 

no projeto básico serão revistos com base nas 

batimetrias que serão realizadas em cada trecho. 

5.4.3. Os marcos contratuais dos serviços de 

dragagem constantes do Projeto Básico de Dragagem 

poderão, excepcionalmente, serem alterados quando 

da confecção do Projeto Executivo, respeitadas as 

regras deste Edital, sujeito à aprovação da 

APPA/PR. 

 

5.5. Das tolerâncias 

5.5.1. Para efeito de pagamento da dragagem serão 

aceitas as tolerâncias de: 

 

LOCAL Profundidade de 

projeto (m) 

Tolerância Profundidade 

máxima (m) 

Talude 

ALFA 15,00 0,30 15,30 1:6 

BRAVO 1 13,50 0,30 13,80 1:6 

BRAVO 2 13,00 0,20 13,20 1:6 

CHARLIE 1 12,00 0,20 12,20 1:6 

CHARLIE 2 14,00 0,50 14,50 - 

CHARLIE 2 (INT) 

((INTSSS2(int) 

11,00 0,50 11,50 1:6 

CHARLIE 3 12,00 0,20 12,20 1:6 

SURDINHO 13,00 0,20 13,20 1:6 

DELTA 1 9,30 0,20 9,50 1:6 

DELTA 2 9,30 0,20 9,50 1:6 

 

5.6. Das interrupções 

5.6.1. As interrupções devidas a mau tempo, 

condições de mar ou tráfego de navios não serão 

consideradas como paralisações. 

134

Inserido ao protocolo 15.452.631-5 por: Marcela Clotilde de Souza Freire em: 31/10/2018 11:23.Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:38. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:30



 

 
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 
DEMANT – N_MAR 

 
 

 

7 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 

Av. Ayrton Senna da Silva, 161 – CX Postal 022 – CEP 83203-800 Paranaguá PR 

Fone(41)3420 1108  www.portosdoparana.pr.gov.br 

5.6.2. As interrupções de serviço de 

responsabilidade do Contratado deverão ser 

devidamente justificadas, podendo dar causa a 

rescisão de contrato aquelas superiores a 20 

(vinte) dias, sem justificativa. 

5.6.3. Tendo em vista a necessidade de abertura dos 

berços para início da dragagem em cada trecho, 

caso haja paralisação, as primeiras 48 horas não 

serão consideradas. Aquelas que ultrapassarem 

essas horas serão pagas conforme valores de 

planilha. 

 

6. PAGAMENTOS 

 

6.1. Os valores a serem pagos, correspondentes ao 

atingimento dos marcos contratuais, estarão 

estabelecidos nas respectivas medições atestadas pela 

Fiscalização.  

6.2. Para pagamento final de cada marco contratual a 

aferição da execução dos serviços utilizará o 

critério de medição “in situ”, por diferença entre o 

Levantamento Batimétrico inicial e o Levantamento 

Batimétrico final. 

6.3. Para o pagamento a contratada deverá protocolar 

requerimento contendo: 

6.3.1. Boletim de medição assinado pela contratada 

e fiscalização da APPA; 

6.3.2. Diários dos serviços com o resumo das 

operações durante o período, contendo: horário de 

início, horários de dragagem, horários de 

transporte, horários de despejo (início e final), 

horários de paralisação com especificação dos 

motivos, volume dragado estimado em cada viagem. 

 O diário poderá ser adaptado conforme o tipo de 

equipamento a ser utilizado e de acordo com a 

fiscalização. 

6.3.3. Demais documentos conforme OS nº222/15, da 

APPA. 

6.3.4. Relatório do rastreamento contendo, no 

mínimo: 

135

Inserido ao protocolo 15.452.631-5 por: Marcela Clotilde de Souza Freire em: 31/10/2018 11:23.Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:38. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:30



 

 
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 
DEMANT – N_MAR 

 
 

 

8 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 

Av. Ayrton Senna da Silva, 161 – CX Postal 022 – CEP 83203-800 Paranaguá PR 

Fone(41)3420 1108  www.portosdoparana.pr.gov.br 

 Posições da draga a cada 20 min, ou outro prazo 

aprovado pela fiscalização que caracterize o 

rastro da mesma. 

 Horários de abertura e fechamento das comportas 

6.4. Os diários e o relatório de rastreamento deverão 

vir em meio digital em arquivos editáveis (.doc, 

.xls, .dwg ...). 

 

 

7. CONDIÇÕES DE ESPECÍFICAS DE PAGAMENTOS 

7.1. Serão pagos 95% do valor medido de cada área 

dragada em cada medição e os restantes 5% serão pagos 

quando da validação da batimetria da respectiva área 

pela Marinha do Brasil (Item 11.4) 

 

7.2. Serão pagos 80% do valor medido de cada parcela 

do Monitoramento ambiental em cada medição e os 

restantes 20% serão pagos quando do protocolo de 

entrega do Relatório Final ao IBAMA. 

 

 

8. EQUIPAMENTOS 

 

8.1. A empresa proponente deverá avaliar as condições 

do local a ser dragado e das áreas de despejo, de 

forma a mobilizar equipamentos em condições de 

realizar os serviços de forma plena, sem qualquer 

restrição. 

8.2. Deverão ser mobilizados equipamentos em 

quantidades suficientes para atender os volumes e 

prazos definidos no Edital. 

8.3. Os equipamentos a serem utilizados nos serviços 

devem ter condições para dragar nos locais e nas 

profundidades previstas no Projeto básico, tanto nas 

cotas existentes como nas cotas finais de projeto, 

inclusive junto ao cais. 

8.4. As embarcações e equipamentos deverão estar em 

conformidade com as especificações do Edital, normas 

vigentes da Marinha do Brasil, respeitar as Normas de 

Tráfego Marítimo e Permanência e as Normas de 

Operação nos Portos de Paranaguá e Antonina. 
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8.5. Todas as licenças e autorizações necessárias a 

serem obtidas junto à Capitania dos Portos, no que se 

refere à operação das embarcações envolvidas na 

execução dos serviços objeto desta Licitação, são de 

única e exclusiva responsabilidade do Contratado. 

8.6. Os equipamentos deverão ser dotados, 

obrigatoriamente, de sistema de rastreamento em tempo 

real de posição (coordenadas) por satélite ou 

similar. Deverá ser prevista também a instalação de 

sistema de monitoramento de início e fim de operação 

nos mecanismos que permitem a abertura e fechamento 

para descarga do material dragado. 

8.6.1. O Contratado deverá disponibilizar à APPA, 

via internet, às suas expensas, durante o prazo do 

contrato, acesso ao sistema de rastreamento 

mencionado acima, permitindo realizar 

monitoramento remoto de suas embarcações nos 

locais a serem dragados, no trajeto, na área de 

descarte e em retorno. Deverá permitir à 

fiscalização a emissão de relatórios sobre as 

embarcações, com datas, horários e respectivas 

coordenadas. 

8.6.2. Não será permitido que as embarcações operem 

sem o sistema de rastreamento citado. 

8.7. O Contratado somente poderá retirar seus 

equipamentos com autorização da APPA ou preposto por 

ela designado. 

 

9. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

 

9.1. Área Charlie 2 – Berços: A dragagem junto aos 

berços do Cais Comercial deverá ser previamente 

programada, juntamente com a fiscalização e a 

programação do Porto. Qualquer dano às instalações ou 

equipamentos junto ao cais, inclusive por excesso de 

dragagem, serão de responsabilidade da Contratada. 

9.1.1. Tanto a profundidade mínima (13,50m) como a 

profundidade máxima (14,00m) deverão ser 

respeitadas para garantir a profundidade mínima 

prevista e evitar danos na estrutura do cais. 
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9.1.2. Sendo a estrutura do cais projetada para a 

profundidade máxima de 14,50m (DHN), a dragagem 

não poderá ultrapassar este valor, ficando a 

contratada responsável por quaisquer danos na 

estrutura do cais em função de sobre dragagens. 

9.1.3. A liberação dos berços para dragagem está 

prevista a ser realizada de forma a não atingir 

mais que 2 berços de cada vez, eventualmente um 

terceiro berço na passagem de uma etapa para 

outra. 

9.1.4. Deverão ser previstos equipamentos que 

reduzam ao máximo a paralisação dos berços e que 

possam dragar o mais próximo possível da cortina 

do cais, assim como equipamento, se for o caso, 

para dar acabamento junto ao cais. 

9.2. Área Charlie 3 – Interna: A área junto ao cais e 

até cerca de 100m além do cais poderá ser dragada por 

equipamento apropriado com utilização de batelões e 

despejo na área externa. 

9.3. Deverão ser utilizados equipamentos que tenham 

condições de dragar junto ao cais. 

 

10. DESPEJO 

 

10.1. O descarte do material deverá ser executado, na 

área ACE20, distribuindo o material em toda a área, 

mantendo a profundidade no local superior a 20,00 m e 

de forma a não criar pontos de alto fundo.  

10.2. É expressamente proibido o descarte em áreas não 

autorizadas, bem como a retirada de material de área 

não autorizada, ficando o Contratado sujeito às 

penalidades impostas pelos órgãos ambientais 

competentes, além daquelas previstas em contrato. 

 

11. LEVANTAMENTOS HIDROGRÁFICOS (BATIMETRIAS) 

 

11.1. Os levantamentos hidrográficos deverão estar em 

conformidade com as normas vigentes, em especial as 

Normas da Autoridade Marítima para levantamentos 

Hidrográficos, Normam 25 e Publicação Especial nº 44 
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da OHI (Organização Hidrográfica Internacional), 5ª 

edição ou em sua forma mais recente.  

11.2. O ecobatímetro deverá operar com frequência acima 

de 200 KHZ, devendo ser utilizado, preferencialmente, 

o mesmo equipamento durante todas as etapas do 

trabalho. 

11.3. Batimetria da área de despejo: A contratada 

executará, por sua conta, batimetria, antes do início 

e após o término dos serviços, apresentando a 

fiscalização cálculo estimativo do material que ficou 

depositado no local. Estas batimetrias poderão ser na 

categoria B. 

11.4. Ao final dos serviços de dragagem de cada área, a 

contratada realizará Levantamento Hidrográfico 

multifeixe da área a qual deverá ser devidamente 

validada pela Marinha do Brasil. 

 

12. PRAZO 

 

12.1. O prazo para mobilização equipamentos: 2 (dois) 

meses. 

12.2. O prazo máximo para conclusão da dragagem: 12 

(doze) meses. 

 

 

13. RESPONSABILIDADES 

 

13.1. Da contratante 

13.1.1. Fornecer todas as informações técnicas e 

plantas que forem necessárias à execução dos 

serviços; 

13.1.2. Providenciar as devidas licenças junto ao 

órgão ambiental e CAPITANIA DOS PORTOS.   

13.1.3. Movimentar os sinais náuticos flutuantes 

sempre que necessário, conforme definido pelas 

partes. 
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13.1.4. Disponibilizar, uma vez por semana, um 

mínimo de um berço de atracação, com no máximo de 

200 metros de extensão, para apoio logístico aos 

equipamentos sob responsabilidade da CONTRATADA. 

Cada período de utilização do berço não deverá 

ultrapassar de 12 (doze) horas. A partir desse 

período, incidirão as tarifas portuárias vigentes. 

13.1.5. Liberar os berços de atracação, para os 

serviços de dragagem, conforme programação pré-

estabelecida com a contratada, respeitando-se a 

vez e o prazo necessário para atracação, operação 

e manobra de navios. 

13.1.6. No caso da necessidade de se alterar a 

posição de sinais náuticos, o Eng. responsável da 

CONTRATADA, solicitará a intervenção da APPA para 

a efetivação das alterações propostas. As 

informações deverão conter detalhes, tais como: a 

identificação dos sinais, o prazo para serem 

restabelecidos etc. Somente serão acatadas as 

propostas feitas com uma antecedência mínima de 7 

dias da execução dos serviços de dragagem;       

13.2. Da contratada 

13.2.1. Fornecer todos os equipamentos e mão-de- 

obra especializada, necessários aos serviços, bem 

como manter no local um engenheiro devidamente 

habilitado, como representante legal e responsável 

direto pela execução dos trabalhos, cuja indicação 

deverá ser participada a fiscalização da APPA. Na 

hipótese de substituição, tal fato deverá ser 

participado oficialmente a fiscalização; 

13.2.2. Executar os serviços de acordo com as normas 

administrativas e técnicas, especificações e 

desenhos constantes do Edital, deste Memorial 

Descritivo e seus respectivos anexos, obedecidas 

as normas internacionais vigentes quanto a 

execução de serviços de dragagem e a realização de 

levantamentos batimétricos; 

13.2.3. Facilitar o trabalho da fiscalização e 

cumprir suas determinações, desde que não afetem a 

operação e a segurança dos equipamentos de 

responsabilidade da CONTRATADA, ou que não 

provoquem danos à propriedade de terceiros; 

140

Inserido ao protocolo 15.452.631-5 por: Marcela Clotilde de Souza Freire em: 31/10/2018 11:23.Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:38. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:30



 

 
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 
DEMANT – N_MAR 

 
 

 

13 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 

Av. Ayrton Senna da Silva, 161 – CX Postal 022 – CEP 83203-800 Paranaguá PR 

Fone(41)3420 1108  www.portosdoparana.pr.gov.br 

13.2.4. Solicitar a APPA, ouvida a Praticagem, com a 

devida antecedência, a retirada das boias que 

venham a impedir o bom andamento dos serviços de 

dragagem, atentando que os trabalhos de dragagem 

deverão ser desenvolvidos de forma a não 

comprometer à Segurança da Navegação; 

13.2.5. Obedecer na sua totalidade às Normas da 

autoridade marítima (Normam), regulamentos e 

outros referentes aos serviços em execução; 

13.2.6. Obter as licenças, permissões e autorizações 

referentes aos equipamentos envolvidos na execução 

dos serviços objeto desta Licitação; 

13.2.7. Respeitar a Norma de Tráfego do Porto de 

Paranaguá e as normas da Capitania dos Portos do 

Paraná (NPCP); 

13.2.8. Cumprir os prazos previstos no cronograma ou 

acordado com a APPA; 

13.2.9. Responsabilidade civil, administrativa e 

criminal por danos ambientais decorrentes da 

operação, ou por qualquer de seus equipamentos; 

13.2.10. Todas as despesas decorrentes da execução 

dos serviços (salários, seguros, taxas, impostos, 

transportes, etc.). 

13.2.11. Fornecer à APPA os documentos necessários 

(desenhos, memoriais, batimetrias, cronogramas, 

etc.), para apresentação à Marinha do Brasil, em 

meio digital e impresso conforme previsto em 

Normam. 

13.2.12. Conceder livre acesso à fiscalização nomeada 

pela APPA aos documentos e registros referentes ao 

objeto da licitação bem como aos equipamentos, 

instalações e locais onde estiverem sendo 

executados os serviços. 

13.2.13. Apresentar, até 30 dias após a assinatura do 

contrato, o Programa de Gerenciamento de resíduos 

sólidos (PGRS) gerados pela embarcação. 

13.2.14. Instalar placa de identificação da obra 

conforme modelo a ser definido pela APPA. 

13.2.15. Fornecer meios de locomoção à fiscalização, 

até a draga, sempre que necessário.  
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13.2.16. Disponibilizar local e condições apropriados 

para uma pessoa, no caso de a APPA alocar 

fiscalização direta na draga, em tempo integral. 

13.2.17. Providenciar após a assinatura do contrato a 

ART no CREA-PR. 

13.2.18. Realizar Levantamento Hidrográfico 

multifeixe ao final de cada área dragada e validar 

na Marinha do Brasil. 

13.2.19. Manter o registro diário de todas as 

ocorrências havidas durante a execução dos 

serviços para, caso solicitado, apresentá-lo à 

fiscalização; 

13.2.20. Manter a Fiscalização informada de quaisquer 

alterações no programa de trabalho, inicialmente, 

acordado com a APPA; 

13.2.21. Providenciar sinalizações eventualmente 

necessárias para demarcar a área de dragagem. 

 

14. CONDIÇÕES GERAIS 

 

14.1. É permitida a participação de consórcios; 

14.2. É permitido o afretamento: 

 O afretamento deverá ser comunicado pela 

Contratada à Fiscalização de modo formal e 

previamente ao início dos serviços anexando cópia 

do contrato de afretamento. 

 A contratada é a única responsável pelo 

afretamento, assumindo todas as penalidades 

impostas no contrato. 

 O contrato de afretamento deverá seguir as 

condições estabelecidas no contrato firmado com a 

APPA. 

14.3. É permitida a subcontratação somente de 

atividades acessórias. 
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15. MEIO AMBIENTE 

 

15.1. Deverá ser observado o disposto na Licença 

Ambiental, em especial à utilização de overflow, 

locais de despejo, confinamentos, etc.  

15.2. O Contratado deverá tomar todas as providências 

de ordem legal, em especial as contempladas pela NBR 

10.004 e Lei Federal n° 9.966/00 no tocante aos 

resíduos gerados pelas embarcações e aqueles 

recolhidos durante o processo de dragagem. Esses 

resíduos deverão ser devidamente separados, 

acondicionados e encaminhados a destinação e 

disposição final sendo obrigação do contratado 

apresentar à fiscalização a documentação pertinente 

referente ao transporte e destinação final.   

15.3. Realizar coleta seletiva dos resíduos 

reutilizáveis e recicláveis e dos resíduos perigosos, 

apresentando à fiscalização a documentação pertinente 

referente ao transporte e destinação final.   

15.4. O contratado deverá manter planilha de quantidade 

de resíduos gerados e recolhidos, discriminados por 

classe, que deverá ser apresentada, quando 

solicitada, à fiscalização e Órgão reguladores.  

15.5. O Contratado deverá recolher o óleo lubrificante 

usado ou contaminado, armazená-lo em recipientes 

adequados e resistentes a vazamentos, adotando 

medidas necessárias para evitar que venha a ser 

misturado com produtos químicos, combustíveis, 

solventes, água e outras substâncias que inviabilizem 

sua reciclagem.  

15.6. O Contratado deverá recolher e dar destinação do 

óleo lubrificante ou contaminado, conforme Resolução 

CONAMA n° 362/2005, através de empresa coletora 

devidamente autorizada e licenciada pelos órgãos 

competentes, ou entregá-los diretamente a um 

revendedor de óleo lubrificando acabado no atacado ou 

varejo, que tem obrigação de recebe-lo e recolhê-lo 

de forma segura, para fins de sua destinação final 

ambientalmente adequada. 

15.7. Apresentar certificado de destinação final do 

óleo lubrificante à fiscalização. 
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15.8. Apresentar Programa de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos (PGRS) gerados na embarcação antes do início 

das obras de dragagem.  

 

16. MONITORAMENTO AMBIENTAL 

 

16.1. A Dragagem de Manutenção, por ser considerada 

pelo IBAMA como uma atividade rotineira, está no 

escopo da Licença de Operação n° 1173/2013 de 

regularização ambiental do Porto Organizado de 

Paranaguá, especificamente na condicionante 2.15. 

16.2. No Plano de Controle Ambiental – PCA do Porto de 

Paranaguá, aprovado pelo IBAMA, os programas de 

monitoramento/acompanhamento e gerenciamento/ 

coordenação ambiental para o período de Dragagem de 

Manutenção são elencados, evidenciando os objetivos, 

base metodológica e ações a serem realizadas.  

16.3. Abaixo, escopo básico dos programas ambientais 

definidos para o período específico das obras da 

dragagem de manutenção, conforme constam no PCA do 

Porto de Paranaguá.  

16.4. Programas de Monitoramento e Acompanhamento: 

16.4.1. Programa Complementar de Monitoramento da 

Biota Aquática Durante as Obras de Dragagem, 

dividido em: 

 Subprograma de Monitoramento da Comunidade 

Planctônica – escala espacial reduzida – 

frequência amostral ampliada; 

 Subprograma de Monitoramento da Comunidade 

Planctônica – avaliação in loco de interferências 

provocadas pela pluma de sedimentos; 

16.4.2. Programa de Monitoramento das Águas Durante 

as Dragagens; 

16.4.3. Programa de Monitoramento da Qualidade 

Ambiental dos Sedimentos Durante as Obras de 

Dragagem; 

16.4.4. Programa de Monitoramento do Volume Dragado;  

16.4.5. Programa de Monitoramento da Dispersão da 

Pluma de Sedimentos e dos Parâmetros 

Oceanográficos Durante as Dragagens; e 
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16.4.6. Programa de Gestão Ambiental das Dragas: 

incluir as seguintes informações: (i) formas de 

acondicionamento, armazenamento e destino final 

dos resíduos sólidos gerados, (ii) formas de 

acondicionamento, armazenamento e destino final 

dos efluentes gerados, (iii) tipo de combustível 

utilizado pelas dragas e capacidade máxima do 

tanque da draga, materiais de resposta a incidente 

por óleo disponíveis e ações executadas em caso de 

incidentes. 

16.4.7. Programa de Monitoramento da Atividade 

Pesqueira: incluir neste programa a execução de 

seminários nas comunidades pesqueiras sobre a 

dragagem e suas implicações quanto a atividade 

pesqueira e o monitoramento do quantitativo de 

pesca que vai para o consumo da comunidade. 

16.5. Programas de Gerenciamento e Coordenação:   

16.5.1. Programa de Educação Ambiental: Público alvo 

- comunidades e trabalhadores das dragas.  

16.5.2. Programa de Comunicação Social: Público alvo 

- comunidades e trabalhadores das dragas.  

Os programas deverão ser executados conforme o PCA e o 

TR.  

Em caso de alterações nos programas por meio do órgão 

licenciador, fica sob responsabilidade da contratada 

atender, sem gerar valor adicional ao empreendedor.   

 

 

Paranaguá, JUNHO de 2.015 

 

 

Engº Admilson L M Lima 

N_MAR – DEMANT 
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ANEXO 1 

 

PROJETO BÁSICO 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1  Breve Histórico da Dragagem  

 

As dragagens na região da baia de Paranaguá remontam 

a 1930, quando as profundidades eram de 8 m nas bacias de 

evolução e canais de acesso Norte e Sueste. Em 1968, os 

canais foram aprofundados para 10 m. 

Esta situação perdurou até 1972, quando se tornou 

necessário aprofundar os canais para 12 m, tendo o Governo 

Federal (DNPVN) optado pela abertura de um novo canal, o 

Canal da Galheta, concluído em 1974. Nos antigos canais Norte 

e Sueste, a necessidade de retirada de maciços rochosos 

submersos, tornava o empreendimento inviável economicamente.  

 

PERÍODO EMPRESA LOCAL 

1963 a 1995 CBD Todos 

1998 (1) Boskalis Canal externo  

2000 a 2005 Bandeirantes Todos 

2009 Somar Canal da Galheta (Alfa) 

2011 Van Oord Berços (Charlie 2): 108.205m³ 

2012 DTA Alfa: 2.224.332m³; Bravo 1: 

230.567m³; Bravo 2: 221.224m³ 

Delta 1: 551.007m³; Delta 2: 

178.229 m³. 

2014 a 2015 DTA Alfa: 1.774.253m³; Bravo 1: 

240.449m³; Bravo 2: 115.751m³; 

Charlie 1: 1.386.700m³; 

Charlie 2: 291.555m³; Charlie 

3: 255.750m³; Delta 1: 

2.156.948m³; Delta 2: 

563.088m³ e área de fundeio 

06: 1.150.000m³ 

(1) Canal externo aprofundado para 15 m. 

 

1.2  Objetivo da Dragagem 

 

A dragagem tem por objetivo remover o assoreamento 

dos canais de acesso, Bacias de Evolução e Berços Públicos 

dos Portos de Paranaguá e Antonina, nos locais definidos no 

Memorial Descritivo, de forma a manter as dimensões e 

profundidades previstas neste Projeto Básico. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DA DRAGAGEM 

 

2.1  Canal de Acesso Externo (Área ALFA)  

 

2.1.1 Situado em local não abrigado, tem uma extensão 

total de 8.631 m dos quais:  

 Cerca de 5.971m de extensão a ser dragada, com início 

no par de bóias 01/02, ate o par de bóias 07/08, 

largura de 200 m e profundidade de 15,00m, e 

 Cerca de 2.660m, entre as bóias 07/08 e 09/10, com 

profundidades naturais superiores às profundidades de 

projeto e não necessita dragagem. 

2.1.2 Aberto artificialmente sobre o banco da Galheta 

possui, nas proximidades da bóia de no. 04, profundidades 

na ordem de 4 m. 

2.1.3 É prevista a execução de sobre largura com 15,00m 

de profundidade: 

 40,00 m de largura no lado sul, entre os pares de 

bóias 01A/02A e 03A/04A, numa extensão aproximada de 

1.650m e 

 25,00 m no lado norte, entre os pares de bóias 03/04 

+ 600m e 05/06 + 900m. 

 As dimensões finais da sobre largura será estudada 

quando realização da batimetria inicial. 

2.1.4 Pode haver existência de poitas remanescentes de 

sinalização náutica desgarrada, que deverão, ao serem 

localizadas, retiradas, removidas e depositadas junto ao 

cais comercial da APPA ou local a ser definido pela 

Fiscalização.  

 

2.2  Canal de Acesso Interno (Área Bravo 1) 

 

 Situado em área semi-abrigada, tem uma extensão 

aproximada de 6.052m, entre os pares de bóias 09/10 e 

15/16, largura em toda sua extensão de 200,00m e 

profundidade de 13,50m. 

 É prevista a execução de sobre largura de 25,00m no 
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lado norte entre as boias 09 e 11. 

 

2.3  Canal de Acesso Interno (Área Bravo 2)  

 

 Situado em área abrigada tem uma extensão aproximada 

de 14.448 m, entre os pares de bóias 15/16 e 29/30, 

largura em toda sua extensão de 150m e profundidade 

de 13m  

 É prevista a execução de sobre largura de 25,00m em 

ambos os lados. Entre as boias 23 e 25 a sobre 

largura, lado norte, será de 50,00m 

2.3.1 Canal do Surdinho  

 Situado na interligação entre o canal de acesso 

(Bravo 2) e a Bacia de Evolução, é canal alternativo 

ao canal principal com uma extensão aproximada de 

900m, largura variável e profundidade de 13,00m, 

obedecendo a desenho próprio.  

2.4  Berços de Atracação (Área Charlie 2) 

 Ao longo do Cais Comercial do Porto de Paranaguá com 

largura de 50,00m. Tem profundidades máximas atuais 

variáveis conforme o trecho. 

 O cais está sendo reformado em toda sua extensão de 

forma a permitir dragagem até 14,50m. 

 

Berço Cabeços de 

amarração 

Comprimento 

(m) 

Profundidade 

atual 

Profundidade 

(m) 

200 - 110  14,00 
201 01 a 13 250 13,70 14,00 

202/205 13 a 31 493 11,00 14,00 
206/207 31 a 39 244 10,00 14,00 

208 39 a 45 166 8,50 14,00 
209 45 a 54 214 13,00 14,00 

210/216 54 a 116 1.468 13,00 14,00 
Cais novo 116 a 130 336 13,00 14,00 
dolfins  308 

 

10,00 10,00 
OBS. A dragagem deverá aproximar o máximo possível 

do cais sem que ocasione danos ao mesmo. 

2.5  Bacias de Evolução 

2.5.1 Cais Comercial (Área Charlie 1) 

 Com cerca de 3000m de extensão, largura variando 

entre 500 e 700m, situa-se em frente aos berços 
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públicos de atracação do cais comercial e 

profundidade de 12m. 

2.5.2 Bacia de Evolução dos Piers (Área Charlie 3 - 

externa) 

 Localizado em frente aos Piers (Inflamáveis, 

Catalline e Fospar com largura variável, cerca de 

2500m de comprimento e profundidade de 12m. 

2.5.3 Área Charlie 3 – interna 

 Com cerca de 120m de largura, 900m de comprimento e 

profundidade para 11m. 

Obs. Junto ao cais dos inflamáveis, num comprimento 

de até 300m poderá ser prevista a utilização de 

equipamento apropriado para trabalhar em área 

restrita. 

 

2.6  Canal de Acesso a Antonina (ÁREA DELTA 1) 

 

 Situado em área abrigada, tem uma extensão aproximada 

de 12.908m entre os pares de bóias 01/02 e 15/16, 

largura mínima em toda sua extensão de 110m (130,00m 

nas curvas) e profundidade de 9,50m. 

 

2.7  Bacia de Evolução (ÁREA DELTA 2) 

 

 Localizada em frente ao Terminal Portuário da Ponta 

do Felix. Com cerca de 980 m de extensão, largura 

variável e profundidade de 9,50m.  

 

 

Nota: Todas as profundidades citadas são referentes 

ao Nível de redução da DHN. 
 

 

3 ÁREAS DE DESPEJO DO MATERIAL DRAGADO 

 

3.1  Área externa 

 

Área Externa ACE20, correspondendo a uma Área 

circular com raio de 1 milha náutica (1.852m) e centro nas 
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coordenadas: 

 

 

 LESTE NORTE W S 

Centro 787.769 7.158.110 25º 40' 48º 08' 
 

 

 
 

 

3.2  Área interna (somente em caso de material contaminado) 
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3.3  Quadro de Distâncias 

 

 

Distâncias aproximadas entre as Áreas de Dragagem e 

de Despejo, em km - (Ponto médio da Área) 

 

 

AREA ACE20 Ponta do félix 
ALFA (bóia 4) 16,50 xxxx 
 BRAVO 1  25,50 xxxx 
 BRAVO 2  35,50 xxxx 
CHARLIE 1 44,00 xxxx 
CHARLIE 2 44,00 xxxx 
CHARLIE 3 47,00 15,00 
DELTA 1 54,00 6,50 
DELTA 2 61,50 0,50 

 

 

3.4  Referências 

 

 

 Todas as profundidades a serem atingidas são referidas 

ao nível de redução adotado pela DHN – Diretoria de 

Hidrografia e Navegação. 

 

 Coordenadas: Datum WGS-84 
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4 DETALHAMENTO DO PROJETO GEOMÉTRICO 

4.1  Arranjo Geral do Projeto de Dragagem 
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Profundidade .........:      15,00 m 

Largura ..............:     200,00 m  

Comprimento dragável aproximado:   5.971,00 m 

Sobrelargura: 40m lado sul com cerca de 1.650m 

              25m lado norte com cerca de 2.000m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  Canal externo – Área ALFA 

CENTRO 

    PTO LESTE NORTE S W 
AC.1 774.598 7.162.852 25°37,585 48°15,924 
AC.2 771.143 7.166.112 25°35,859 48°18,026 
AC.3 768.545 7.168.994 25°34,327 48°19,611 

DRAGAGEM 

    PTO LESTE NORTE S W 
A.1 774.530 7.162.779 25°37,625 48°15,964 
A.2 771.071 7.166.042 25°35,897 48°18,068 
A.3 768.471 7.168.925 25º34,366 48º19,655 
A.4 768.618 7.169.062 25°34,290 48°19,569 
A.5 771.214 7.166.181 25°35,821 48°17,985 
A.6 774.667 7.162.925 25°37,544 48°15,884 

SOBRELARGURA SUL 

   PTO LESTE NORTE S W 
AS.1 773.160 7.164.072 25°36,940 48°16,797 
AS.2 773.040 7.164.130 25º36,910 48º16,870 
AS.3 771.837 7.165.264 25°36,310 48°17,602 
AS.4 771.758 7.165.394 25º36,241 48º17,650 

SOBRELARGURA NORTE 

   PTO LESTE NORTE S W 
AN.1 772.225 7.165.227 25°36,326 48°17,370 
AN.2 772.188 7.165.296 25º36,289 48º17,393 
AN.3 771.232 7.166.199 25°35,811 48°17,974 
AN.4 770.785 7.166.696 25º35,547 48º18,247 
AN.5 770.703 7.166.748 25º35,518 48º18,298 
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4.3  Canal Interno (semi-abrigado) - Área BRAVO 1 

 

CENTRO 

    PTO LESTE NORTE S W 
B1C.01 768.545 7.168.994 25°34,327 48°19,611 
B1C.02 764.487 7.173.483 25°31,942 48°22,086 

DRAGAGEM 

    PTO LESTE NORTE S W 
B1.1 768.471 7.168.925 25º34,366 48º19,655 
B1.2 764.412 7.173.416 25°31,979 48°22,130 
B1.3 764.561 7.173.549 25°31,905 48°22,043 
B1.4 768.618 7.169.062 25°34,290 48°19,569 

Profundidade ..: 13,50 m   Largura ...: 200,00 m  

Comprimento aproximado:   6.052,00 m 

Sobre largura de 25m entre boias 09 e 11 (norte) 
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4.4  Canal interno (abrigado) – Área BRAVO 2 

BRAVO 2 - ÁREA INTERNA ABRIGADA 

CENTRO 

    PTO LESTE NORTE W S 

B2C.01 764.486 7.173.483 48°22,087 25°31,942 
B2C.02 763.310 7.174.799 48°22,804 25°31,242 

CURVA R ~ 2.000m     

B2C.03 762.956 7.175.112 48°23,019 25°31,076 

B2C.04 760.069 7.177.124 48°24,764 25°30,018 

CURVA R ~ 2.000m     

B2C.05 759.461 7.177.416 48°25,130 25°29,866 

B2C.06 758.270 7.177.766 48°25,844 25°29,689 

CURVA R ~ 2.000m     

B2C.07 757.666 7.177.854 48°26,206 25°29,648 

B2C.08 755.768 7.177.852 48°27,338 25°29,669 

B2C.09 751.534 7.177.768 48°29,862 25°29,758 

DRAGAGEM 
 

, 
  PTO LESTE NORTE W S 

B2.01 764.430 7.174.432 48º22,131 25º31,249 
B2.02 763.305 7.174.692 48º22,806 25º31,300 

B2.03 763.253 7.174.740 48º22,837 25º31,275 

B2.04 762.904 7.175.050 48º23,049 25º31,110 

B2.05 762.851 7.175.095 48º23,081 25º31,087 

B2.06 760.089 7.177.018 48º24,750 25º30,075 

B2.07 760.028 7.177.053 48º24,788 25º30,057 

B2.08 759.430 7.177.341 48º25,148 25º29,907 

B2.09 759.364 7.177.366 48º25,187 25º29,894 

B2.10 758.310 7.177.675 48º25,820 25º29,738 

B2.11 758.242 7.177.688 48º25,860 25º29,732 

B2.12 757.666 7.177.772 48º26,205 25º29,692 

B2.13 757.596 7.177.779 48º26,247 25º29,689 

B2.14 755.771 7.177.777 48º27,335 25º29,709 

B2.15 751.568 7.177.693 48º29,841 25º29,798 

B2.16 751.500 7.177.843 48º29,883 25º29,717 

B2.17 755.765 7.177.927 48º27,340 25º29,628 

B2.18 757.667 7.177.929 48º26,206 25º29,607 

CURVA R=2.015m  centro=757.689   7.175.914 

B2.19 758.285 7.177.839 48º25,836 25º29,650 

B2.20 759.481 7.177.487 48º25,119 25º29,828 

CURVA R=2.001m  centro=758.949   7.177.557 

B2.21 760.136 7.177.169 48º24,725 25º29,993 

B2.22 763.000 7.175.174 48º22,993 25º31,042 

CURVA R=2.015m  centro=761.855   7.173.516 

B2.23 763.366 7.174.849 48º22,771 25º31,214 

B2.24 764.542 7.173.532 48º22,054 25º31,915 

Profundidade ..:13,00 m  Largura .:  150,00 m  

Comprimento aproximado:   14.448,00 m 

Sobrelargura: 25m para cada lado (todo canal)  

              50m entre boias 23 e 25 (norte) 
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4.5  Canal do “Surdinho” 

 

   CENTRO 

   PTO LESTE NORTE S W 
CSC.1 752.578 7.177.714 25°29,776 48°29,239 
CSC.2 752.225 7.177.600 25°29,842 48°29,448 
CSC.3 751.906 7.177.453 25°29,924 48°29,637 
CSC.4 751.717 7.177.433 25°29,937 48°29,749 

   DRAGAGEM 

   PTO LESTE NORTE S W 
CS.1 752.204 7.177.706 25°29,784 48°29,462 
CS.2 751.838 7.177.532 25°29,882 48°29,678 
CS.3 751.650 7.177.513 25°29,895 48°29,790 
CS.4 751.783 7.177.354 25°29,979 48°29,709 
CS.5 752.166 7.177.404 25°29,948 48°29,481 
CS.6 752.272 7.177.500 25°29,895 48°29,419 
CS.7 752.949 7.177.721 25°29,769 48°29,018 

Profundidade .........:      13,00 m 

Largura ..............:     variável  

Comprimento aproximado:     900,00 m 
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4.6  Bacia de Evolução (Cais Comercial)– CHARLIE 1 

 

BACIA DE EVOLUÇÃO – ÁREA CHARLIE 1 

PTO LESTE NORTE S W 
C1.1 751.500 7.177.843 25°29,717 48°29,883 
C1.2 750.897 7.177.843 25°29,724 48°30,243 
C1.3 748.786 7.177.773 25°29,783 48°31,501 
C1.4 748.635 7.177.350 25°30,013 48°31,586 
C1.5 748.696 7.177.219 25°30,084 48°31,549 
C1.6 749.827 7.177.096 25°30,139 48°30,873 
C1.7 751.783 7.177.354 25°29,979 48°29,709 
C1.8 751.650 7.177.513 25°29,895 48°29,790 

Profundidade .........:  12,00 m 

Largura ..............: variável  (500 a 700m) 

Comprimento aproximado: 3.000,00 m 
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4.7  Berços de atracação – Área CHARLIE 2  

 

 

 

PTO LESTE NORTE S W 

C2.1 752.097 7.177.338 25°29,985 48°29,521 

C2.2 751.866 7.177.307 25°30,004 48°29,659 

C2.3 751.865 7.177.314 25º30,000 48º29,660 

C2.4 749.833 7.177.046 25º30,166 48º30,869 

C2.5 748.590 7.177.182 25º30,105 48º31,611 

C2.6 748.594 7.177.231 25°30,078 48°31,611 

C2.7 749.827 7.177.096 25°30,139 48°30,873 

C2.8 752.166 7.177.404 25°29,481 48°29,481 

Largura de 50,00 m ao longo de todo o Cais 

Comercial inclusive Dolfins; 

Profundidade: variável / 14,00m; dolfins: 10,00m 
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4.8  Bacia de evolução Piers – Área CHARLIE 3 

4.8.1  Área externa  

Coordenadas dos Pontos de Inflexão: Datum WGS-84 

PTO LESTE NORTE S W 
C3E.1 748.786 7.177.773 25°29,783 48°31,501 
C3E.2 746.564 7.177.843 25°29,767 48°32,827 
C3E.3 746.234 7.177.569 25°29,919 48°33,021 
C3E.4 746.195 7.177.476 25º29,970 48º33,043 
C3E.5 746.452 7.177.424 25º29,995 48º32,889 
C3E.6 747.239 7.177.495 25º29,949 48º32,421 
C3E.7 747.649 7.177.367 25º30,014 48º32,175 
C3E.8 747.734 7.177.236 25º30,084 48º32,123 
C3E.9 749.950 7.177.282 25º30,037 48º30,801 
C3E.10 748.701 7.177.525 25°29,918 48°31,549 
Profundidade .........:  12,00 m 

Largura ..............: variável 

Comprimento aproximado: 2.500,00 m 

 

4.8.2 Área interna  

Coordenadas dos Pontos de Inflexão: Datum WGS-84 

PTO LESTE NORTE W S 

C3I.1 748.701 7.177.525 25°29,918 48°31,549 
C3I.2 747.950 7.177.282 25º30,037 48º30,801 
C3I.3 747.953 7.177.268 25º30,065 48º31,992 
C3I.4 747.772 7.177.229 25º30,087 48º32,100 
C3I.5 747.796 7.177.111 25º30,151 48º32,084 
C3I.6 747.989 7.177.152 25º30,127 48º31,970 
C3I.7 748.635 7.177.350 25°30,013 48°31,586 

Profundidade .........:  11,00 m 

Largura ..............: variável 

Comprimento aproximado:   900,00 m 

Largura de 120,00 m junto ao berço interno do Pier 

dos Inflamáveis. 
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4.9  Bacia de evolução – Área DELTA 2 

 

PTO LESTE NORTE W S 

D2.1 734.404 7.182.031 25º27,618 48º40,124 
D2.2 734.309 7.182.534 25º27,347 48º40,186 
D2.3 734.036 7.182.873 25º27,166 48º40,353 
D2.4 733.909 7.182.905 25º27,150 48º40,429 
D2.5 733.635 7.182.651 25º27,290 48º40,589 
D2.6 733.944 7.182.335 25º27,458 48º40,402 
D2.7 733.975 7.182.246 25º27,506 48º40,382 
D2.8 734.323 7.181.956 25º27,654 48º40,172 
Profundidade .........:  9,50 m 

Largura ..............: variável 

Comprimento aproximado: 980,00 m 

 

 

 

4.10  Canal interno - Área DELTA 1 

 

CENTRO 

PTO LESTE NORTE W S 

D1C.01 746.213 7.177.528 48°33,033 25°29,941 

D1C.02 744.236 7.178.291 48°34,221 25°29,548 

D1C.03 743.974 7.178.340 48°34,377 25°29,524 

D1C.04 743.787 7.178.354 48°34,489 25°29,518 

D1C.05 742.289 7.178.538 48°35,585 25°29,433 

D1C.06 742.031 7.178.581 48°35,539 25°29,413 

D1C.07 741.788 7.178.645 48°35,685 25°29,380 

D1C.08 740.910 7.178.912 48°36,211 25°29,244 

D1C.09 739.858 7.179.268 48°36,842 25°29,062 

D1C.10 738.841 7.179.627 48°37,453 25°28,877 

D1C.11 736.215 7.180.443 48°39,028 25°28,461 

D1C.12 735.951 7.180.544 48°39,186 25°28,409 

D1C.13 735.719 7.180.669 48°39,326 25°28,343 

D1C.14 735.517 7.180.798 48°39,448 25°28,275 

D1C.15 735.292 7.180.998 48°39,584 25°28,169 

D1C.16 734.364 7.181.994 48°40,148 25°27,639 
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DRAGAGEM 

 

PTO LESTE NORTE W S 

D1.01 746.194 7.177.475 25º29,970 48º33,044 
D1.02 745.219 7.177.853 25º29,775 48º33,630 
D1.03 744.452 7.178.150 25º29,622 48º34,090 
CURVA 

R ~ 
2.000m 

    
D1.04 743.972 7.178.276 25º29,559 48º34,378 
D1.05 743.876 7.178.288 25º29,553 48º34,453 
D1.06 743.129 7.178.379 25º29,511 48º34,882 
D1.07 742.439 7.178.464 25º29,472 48º35,294 
CURVA 

R ~ 
2.080m 

    
D1.08 741.601 7.178.645 25º29,382 48º35,796 
D1.09 741.344 7.178.723 25º29,342 48º35,950 
D1.10 740.892 7.178.860 25º29,273 

 

48º36,221 
D1.11 739.840 7.179.216 25º29,090 48º36,853 
D1.12 738.825 7.179.575 25º28.906 48º37,462 
D1.13 736.393 7.180.330 25º28,520 48º38,920 
CURVA 

R ~ 
2.300m 

    
D1.14 735.128 7.181.088 25º28,122 48º39,683 
D1.15 734.697 7.181.553 25º27,874 48º39,945 
D1.16 734.323 7.181.956 25º27,660 48º40,172 
D1.17 734.404 7.182.031 25º27,618 48º40,124 
D1.18 734.783 7.181.623 25º27,836 48º39,894 
D1.19 735.247 7.181.122 25º28,102 48º39,612 
CURVA 

R ~ 
2.600m 

    
D1.20 736.233 7.180.495 25º28,432 48º39,017 
D1.21 738.856 7.179.681 25º28,848 48º37,444 
D1.22 739.877 7.179.320 25º29,033 48º36,832 
D1.23 740.928 7.178.964 25º29,216 48º36,201 
D1.24 741.341 7.178.838 25º29,280 48º35,953 
D1.25 741.804 7.178.698 25º29,351 48º35,676 
CURVA 

R ~ 
3.400m 

    
D1.26 742.296 7.178.593 25º29,403 48º35,381 
D1.27 743.143 7.178.488 25º29,452 48º34,875 
D1.28 743.794 7.178.409 25º29,488 48º34,486 
CURVA 

R ~ 

1.535m 

    
D1.29 744.627 7.178.200 25º29,593 48º33,986 
D1.30 745.259 7.177.956 25º29,719 48º33,607 
D1.31 746.234 7.177.579 25º29,913 48º33,022 
D1.32 746.194 7.177.475 25º29,970 48º33,044 
Profundidade .........:   9,50 m 

Largura ..............: 110,00 m (130m nas curvas) 

Comprimento aproximado:  12.908,00 m 
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5 ASSOREAMENTO ANUAL 

 

 

 Os resultados da dragagem entre os anos de 2000 e 
2005 apresentaram os seguintes volumes: 

 

 

ÁREA M3 

cisterna 

M3 “in 

situ” 

estimado 

(1) 

Saldo “in 

situ”  

(2) 

Total 

(1) + (2) 

Média 

anual 

ALFA 5.383.075 4.100.000 44.847 5.044.847 1.008.800 

BRAVO1 1.134.329 870.000 30.086 1.000.086 83.340 

BRAVO2 413.661 318.000 0 318.000 26.500 

CHARLIE1/2 1.231.117 940.000 37.667 1.277.667 106.472 

CHARLIE3 0 0 5.599 85.599 7.133 

Soma 8.062.182 6.228.000   1.232.245 

 

Obs. Os dados não são totais devido a que algumas áreas eram 

menores que as previstas atualmente. 

 

 Conforme relatório ambiental (RCA), os dados 

simulados indicam um assoreamento de: 

 

 

ÁREA Média Anual (m³) 

ALFA 1.469.034 

BRAVO 1 160.303 

BRAVO 2 109.027 

CHARLIE 1 147.038 

CHARLIE 2 20.966 

CHARLIE 3 57.302 

DELTA 1 51.775 

DELTA 2 6.588 

ECHO 32.945 

 

 

 Os volumes adotados para efeito de estimativas, 

baseados em dados históricos, indicam assoreamento na ordem 

de: 

 

ÁREA Média Anual (m³) 

ALFA 1.200.000 

BRAVO 1 150.000 

BRAVO 2 50.000 

CHARLIE 1 200.000 

CHARLIE 2 50.000 
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CHARLIE 3 50.000 

DELTA 1 400.000 

DELTA 2 100.000 

ECHO 20.000 

 

Obs. A área delta não possui um histórico suficiente para 

definição de valores de assoreamento. Os números desta área são 

estimados. 

 

6 DADOS GERAIS  

6.1  Navios atendidos em 2010 

mês <101 m 
101 a 150  
m 

151 a 200  
m 

201 a 250  
m 

251 a 300  
m total 

jan-10 1 20 74 39 33 167 
fev-10  12 65 44 29 150 
mar-10 4 19 76 62 32 193 
abr-10  20 83 45 23 171 
mai-10 2 22 98 47 34 203 
jun-10  20 96 53 30 199 
jul-10 3 22 104 48 32 209 
ago-10 1 22 125 48 32 228 
set-10 2 23 117 42 28 212 
out-10  22 116 43 32 213 
nov-10  23 103 35 39 200 
dez-10 1 19 101 33 39 193 

 14 244 1158 539 383 2338 

 

6.2  Navios atendidos em 2011 

mês <101 m 
101 a 150 
 m 

151 a 200 
 m 

201 a 250  
m 

251 a 300 
 m 

>301 
total 

jan-10 1 17 88 38 38 0 182 
fev-10 1 15 97 28 35 2 178 
mar-10 0 17 84 49 37 1 188 
abr-10 2 17 95 51 44 0 209 
mai-10 0 17 101 52 36 3 209 
jun-10 2 17 101 49 40 0 209 
jul-10 3 20 105 54 39 2 223 
ago-10 3 24 93 54 39 1 214 
set-10 1 24 117 46 42 1 231 
out-10 0 20 106 46 40 3 215 
nov-10 0 17 105 39 42 2 205 
dez-10 0 28 95 43 39 2 207 

 13 233 1187 549 471 17 2470 
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6.3  Navios atendidos em 2014 

 

mês 
< 101 
m 

101 a 150 
m 

151 a 200 
m 

201 a 250 
m 

251 a 300 
m 

> 
301 total 

jan/14 1 17 92 27 39 8 184 
fev/14 2 11 95 39 35 8 190 
mar/14 1 13 104 46 35 6 205 
abr/14  15 87 46 43 11 202 
mai/14 1 20 87 45 37 9 199 
jun/14 1 12 100 42 29 16 200 
jul/14  13 110 41 39 10 213 
ago/14 1 17 97 40 38 17 210 
set/14  13 76 26 35 18 168 
out/14  19 99 35 39 15 207 
nov/14 4 22 91 25 36 17 195 
dez/14 2 23 77 30 37 16 185 

2014 13 195 1.115 442 442 151 2.358 

 

 

6.4  Acesso Rodoviário / Ferroviário / 

Aeroviário 

AEROVIÁRIO: AEROPORTO DE CURITIBA (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS) – 95 km de 

Paranaguá 

RODOVIÁRIO: BR-277 – CURITIBA PARANAGUÁ – 95 Km 
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7 PLANILHA 
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8 CRONOGRAMA 

 

 
 

9 MARCOS CONTRATUAIS 

 

Marco OBJETIVO VOLUME PRAZO 

dias) 

R$ 

1 ALFA – 50% do volume (incluindo 

tolerância) 

   

2 ALFA – 15,00 m     

3 BRAVO 1 e BRAVO2 (100%)    

5 CHARLIE 1 – 12,00 m    

6 CHARLIE 1 – SURDINHO (100%)    

7 CHARLIE 2 – 12,00 m    

8 CHARLIE 3 externa – 12,00m    

9 CHARLIE 3 interna – 11,00 m    

10 DELTA 1     

12 DELTA 1    
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OBSERVAÇÕES 

1. As quantidades e os seus valores finais 

serão definidos em função da batimetria a ser realizada 

imediatamente antes da dragagem de cada trecho. 

2. Marco 1: será pago o volume dragado 

dentro do projeto, quando for atingido 50% do volume 

calculado incluindo a tolerância.O avanço do talude junto à 

bóia 4-A deverá ter sido reduzido em pelo menos 50%. 

3. Com exceção do marco 1, os demais marcos, 

quando atingidos, terão seus valores pagos incluindo a sobre 

dragagem dentro dos parâmetros limites. 

4. Os volumes dragados alem da caixa e 

dentro dos limites da tolerância serão pagos no pagamento do 

marco final de cada trecho. 

5. Os marcos poderão ser revistos desde que 

mantenha prazos mínimos previstos de 30 dias. 

6. O serviço será dado concluído quando não 

restar dragagem a executar no projeto do canal, incluindo 

talude ( 1 Vertical : 6 Horizontal). 

7. Os demais serviços serão pagos conforme 

sua conclusão e andamento do cronograma. 

 

 

SOLEIRA DO CANAL

LH PRE

LH POS

TOLERÂNCIA

Volume dragado não medido

Volume não dragado e não medido

 
 

Paranaguá, JUNHO de 2.015 

 

Engº Admilson L M Lima 

N_MAR – DEMANT 
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ESTADO DO PARANÁ 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 

DIRAFI 

 

 

 

Combater a Dengue é Dever de Todos! 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 

 

1 

PROTOCOLO n.º 15.452.631-5. 

INTERESSADO: Divisão de Administração Contábil – APPA/DIACON. 

ASSUNTO: TCE - Ofício n.º 215/18 – 4ª ICE. 

 

 

Ao 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA:  

 

Sr. Diretor Presidente,  

O presente trata-se dos “Achados de Auditoria referente a fiscalização do Contrato n.º 

076/2015-DTA ENGENHARIA S.A.” encaminhado através da 4ª INSPETORIA DE 

CONTROLE EXTERNO, conforme discriminado na CI n.º 30/2018-APPA/DIACON e 

demais documentos. 

Dessa forma, encaminhamos o presente para vosso conhecimento, análise e deliberações que 

julgar necessária.  

Em tempo, solicitamos a remessa do protocolado à DEMANT para ciência do tema em 

questão, bem como providências necessárias acerca dos fatos apresentados. 

Em, 1º/11/2018. 

 

 

ALEX SANDRO DE ÁVILA  

Diretor Administrativo e Financeiro                                                                                                                                                                      
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Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 

Presidência 
 

                                                                         INFORMAÇÃO  

 

                                                                                                                   

PROTOCOLO n.º 15.452.631-5. 

 

INTERESSADO: Divisão de Administração Contábil – APPA/DIACON. 

ASSUNTO: TCE - Ofício n.º 215/18 – 4ª ICE. 

 

À 

DEMANT 

 

Para ciência do tema em questão, bem como providências necessárias acerca dos fatos 

apresentados. 

 

Em, 05/11/2018 

 

 

LOURENÇO FREGONESE 

Diretor Presidente 
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Combater a Dengue é Dever de Todos! 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 

 

1 

PROTOCOLO n.º 15.452.631-5. 

INTERESSADO: Divisão de Administração Contábil – APPA/DIACON. 

ASSUNTO: TCE - Ofício n.º 215/18 – 4ª ICE. 

 

 

À 

DIACON:  

 

Sr. Chefe, 

Considerando a superação do assunto através do ofício n.º 798/2018-APPA/EP (anexo 1), bem 

como comprovante de encaminhamento em resposta ao TCE (anexo 57 – Gestão de Demandas), 

segue o presente para arquivo. 

Em, 07/11/2018. 

 

 

ALEX SANDRO DE ÁVILA  

Diretor Administrativo e Financeiro                                                                                                                                                                      
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Ofício nº 798/2018-APPA/EP 
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SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 

Gabinete da Presidência 
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Paranaguá-PR, em 07 de novembro de 2018. 

 

   Prezados Senhores, 

 

Acusamos o recebimento do Oficio nº 215/2018 – 4ª Inspetoria de Controle Externo do 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná, protocolado nesta administração dos Portos de 

Paranaguá e Antonina – APPA, sob nº 15.452.631-5, referente fiscalização realizada no 

Contrato nº 076/2015-APPA/EP, cujo objeto é a contratação de serviços de dragagem de 

manutenção para os Portos de Paranaguá e Antonina. 

 

Prefacialmente, é importante destacar que os Achados o1, 02 e 03, tratam de 

recomendações da equipe da 4ª Inspetoria de Controle Externo do Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná, que deverão ser observadas pela APPA em contratações futuras. 

 

Neste sentido, cumpre relatar que a APPA buscará atender integralmente as 

recomendações o TCE quanto as alterações em contratações futuras, para que sejam 

considerados os normativos e jurisprudência regentes do assunto.  

 

Quanto ao ACHADO 4, referente, liquidação e pagamento irregular de despesas, temos 

a expor e esclarecer o que segue: 

 

 

Aos Ilustríssimos Senhores, 

JULIO JOSÉ PEPICELLI JUNIOR – Gerente de Auditoria 

ELIZANDRO NATAL BROLLO – Coordenador de Fiscalização 

RODRIGO DUARTE DAMASCENO FERREIRA– Inspetor de Controle 

4ª Inspetoria de Controle Externo - Tribunal de Contas do Estado Paraná 

Praça Nossa Senhora de Salete s/n - Centro Cívico  

80530-910 -Curitiba – PR 
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O relatório deduz que há incerteza quanto à regularidade da liquidação, mais 

precisamente quanto à efetiva prestação dos serviços, uma vez que na 4º medição, onde foram 

medidos serviços de dragagem, quando a Inspetoria conclui que a draga estaria no Porto de 

São Francisco nesta mesma época. 

 

Assim passamos a relatar os fatos conforme ocorrido com as devidas comprovações: 

 

Histórico: 

 

1. Diversos foram os protestos pelo assoreamento nos berços 212, 213 e 214, fato que veio 

a prejudicar a operação normal dos navios e até obrigando a abortar o carregamento 

total previsto. 

Em função destes acontecimentos a APPA teve que intervir e em contato com a DTA 

retirar a draga ELBE do Porto de São Francisco onde estava operando para, em situação 

de emergência, realizar uma operação de retirada do assoreamento dando condições 

mínimas aos berços.  

Arquivo digital: “Protestos sobre calado no corredor de exportação” 

 

2. Em 05/abr/2016: Foi emitida a OS 32/2016 autorizando à DTA a realizar a dragagem da 

área Charlie 2 (berços 204, 209 ,212, 213 e 214) 

(Anexo 01) 

 

3. Em 02/04/16: Foi realizada batimetria inicial dos berços 212, 213 e 214, objeto 

principal da emergência. 

(Anexo 02) 

 

4. Em 04/04/2016 a Polícia Federal de São Francisco do Sul concedeu passe para a draga 

seguir viagem para o Porto de Paranaguá. 

(Anexo 03)  
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5. Em 06/04/2016 a Agência PEGASUS solicita atracação da draga ELBE. A draga ELBE 

chega a Paranaguá. 

(Anexo 04) 

 

6. A draga ELBE atraca para retirada de lixo em 07/04/2016. 

(ANEXO 05)  

 

7. Em 11/04/2016: Foi realizada batimetria de verificação dos berços 212, 213 e 214. 

(ANEXO 06) 

 

8. A draga continuou a dragar outros berços até 18/06/2016. 

(Anexo 07) 

 

9. A draga ELBE sai de Paranaguá em 18/06/2016. 

(ANEXO 08)  

 

10. No anexo 09 encontram-se outros documentos, além dos já mencionados, relativos à 

estadia da draga ELBE em Paranaguá no período 06/04/2016 a 18/04/2016. 

 

Acompanha o presente arquivos na forma digital. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

A DTA como parte do relatório de monitoramento ambiental, apresentou na página 29 

deste relatório a informação de que a draga operou na área Charlie 2 (berços) no período de 

06 a 10/04/2016. (ANEXO 09)  
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Conforme os relatórios da Coral Sub, empresa que realizava as batimetrias de 

acompanhamento da dragagem e com base nas batimetrias realizadas antes e depois foram 

dragados (referências 01 e 04) 

 

Berço 212:  7.982,12 

Berço 213:  7.511,10 

Berço 214:  5.060,13     total dragado:  20.553,35 m³ 

 

O que corresponde a: 

 

20.533,35 m³ x  R$ 27,36 = R$ 562.339,38 

 

Estes valores já foram reportados no relatório de medição nº 04, em suas páginas 4 e 5. 

(Anexo 09 - Relatorio_04).  

 

Informamos ainda que não podemos opinar sobre as informações dadas pelo Porto de 

São Francisco por não termos melhores dados sobre aquele porto e que são evidentemente 

conflitantes com a realidade por nós observada. 

 

Face o exposto, acreditamos que resta comprovado que: 

 

 A draga ELBE esteve em Paranaguá no período de 06/04/2016 a 18/04/2016. 

 

 Foram realizadas batimetrias antes e depois de dragagem ficando evidente pelos 

próprios perfis que houve dragagem no local (berços 212, 213 e 214). 

 

 O valor pago corresponde ao efetivamente executado nos berços 212, 213 e 214. 
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Isto posto, colocamo-nos a disposição de vossas senhorias para esclarecimentos 

complementares e aproveitamos para manifestar nossos votos de estima e apreço. 

 

Atenciosamente, 

 

(Assinado eletronicamente) 

LOURENÇO FREGONESE 

Diretor Presidente 
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DIRETORIA JURÍDICA 

 

 
 

 
 
 

INFORMAÇÃO 

 
 

Interessado: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 

Assunto: CONTRADITÓRIO AO TCEPR REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 

2018. 

Protocolo: 16.004.640-6  

 

1. RELATÓRIO 

 

Conforme já abordado no despacho saneador do Procurador 

Jurídico, Dr. Luciano, de fls. 35 (mov. 07), o protocolo em tela trata de 

encaminhamento de intimação expedida pelo TCE-PR para apresentação de 

contraditório quanto ao contido na Instrução n. 381/2019, a qual refere-se a prestação 

de contas desta Empresa Pública do ano de 2018. 

 

Nos termos do Despacho n. 238/2019 (CGE) de fls. 31-32 (mov. 04) 

intima esta APPA para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar ao Tribunal 

as razões de contraditório quanto ao contido na Instrução nº 381/2019, da 

Coordenadoria de Gestão Estadual, nos termos dos arts. 355, 386, 380-A, 389 e32, § 2º, 

do Regimento Interno. 

 

Em resumo, a Instrução n. 381/2019 aponta a existência de 

inconformidades retratadas no Relatório de Controle Interno e nos Relatórios da 

Inspetoria de Controle Externo, elencados nos itens “j” e “k” da “Conclusão” da 

referida instrução. 
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DIRETORIA JURÍDICA 

 

 
 

 
 
 

O Controle Interno desta APPA (CONINT) através da cota de fls. 43 

(mov. 08) registrou que o item “j” deve ser atendido pelo representante legal da 

empresa – Presidente ou através de sua assessoria – e o item “k” pelos setores técnicos 

relacionados às fls. 44-46.  

 

2. DOS APONTAMENTO DO ITEM “K” PERTINENTES A DIJUR – 

DAS RAZÕES DE CONTRADITÓRIO – ARTS. 355, 386, 380-A, 389 e 

32, §2º, do Regimento Interno do TCE-PR 

 

O apontamento de item “k” constante na conclusão da Instrução n. 

381/2019 tem desdobramentos, dos quais são pertinentes a DIJUR: 

 

a. Concorrência Pública Internacional n. 01/2015 – Contrato n. 

76/2015; 

i. Utilização da fundamentação equivocada na prorrogação 

do prazo de execução do contrato n. 76/2015; 

ii. Inexistência de prévia formalização de alterações 

contratuais e acréscimo substancial dos quantitativos 

unitários; 

b. Processo administrativo n. 9.072.741-9, Edital de Licitação n. 

002/2007, Concorrência Pública, Instrumento Contratual n. 

026/2007; 

i. Impropriedades observadas no procedimento de rescisão 

contratual; 

 

Para fins didáticos os apontamentos relativos a DIJUR serão 

abordados individualmente nos subitens a seguir: 
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DIRETORIA JURÍDICA 

 

 
 

 
 
 

2.1. Concorrência Pública Internacional n. 01/2015 - Contrato 

n. 76/2015; 

 

A concorrência pública internacional n. 01/2015 que deu origem ao 

contrato n. 76/2015 cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a 

execução dos serviços de dragagem de manutenção do canal de acesso, bacia de 

evolução e berços do cais comercial do Porto de Paranaguá (áreas alfa, bravo e 

Charlie), canal de acesso ao Porto de Antonina (área delta), conforme termo de 

referência e demais elementos anexados pelo setor requisitante. 

 

A Coordenadoria de Gestão Estadual no presente processo de 

Prestação de Contas apontou 2 (duas) inconformidades relacionadas ao contrato n. 

76/2015, a saber (i) a utilização de fundamentação equivocada na prorrogação do 

prazo de execução do objeto e (ii) Inexistência de prévia formalização de alterações 

contratuais e acréscimo substancial dos quantitativos unitários. 

 

2.1.1. Utilização de fundamentação equivocada na prorrogação 

do prazo de execução do objeto 

 

Pois bem, no que tange o suposto equívoco na fundamentação da 

prorrogação do Contrato n. 76/2015 a 4ª Inspetoria de Controle Externo ao analisar o 

Contrato n. 76/2015 entendeu que “na formalização do 1º, 2º, 3º e 4º Termos Aditivos, a 

APPA justificou a prorrogação dos prazos de execução e de vigência no fato da 

contratação ser de serviços contínuos. Entretanto, na visão da 4ª Inspetoria os moldes 

de contratação definidos pela APPA, no caso, caracterizam a natureza desta pactuação 

como de escopo, de modo a evidenciar a irregularidade na fundamentação dos aditivos. 

 

Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:39. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:31



 
 

DIRETORIA JURÍDICA 

 

 
 

 
 
 

Em que pese a divergência quanto a fundamentação utilizada para 

amparar a prorrogação do prazo de execução e de vigência, necessário destacar que 

a mesma é oriunda da singularidade do objeto contratado, explica-se: 

 

Conforme consta no parágrafo inicial do presente item, é possível 

verificar que o serviço objeto do Contrato n. 076/2015 consiste na dragagem dos 

canais de acesso, bacias de evolução e berços do cais comercial do Porto de 

Paranaguá e canal de acesso do Porto de Antonina. 

 

A dragagem consiste, em síntese, na retirada de solo ou rochas do 

fundo do canal para que assim haja aumento ou, no mínimo, não haja redução do 

calado operacional1 dos Portos, ou seja, a dragagem nos Portos de Paranaguá e 

Antonina, assim como na maioria dos portos do mundo, é fundamental para garantir 

a navegabilidade dos navios e a continuidade das operações de importação e 

exportação. 

 

Ponto que merece destaque e que, muito provavelmente, acarretou 

o equívoco/divergência entre a fundamentação utilizada pela APPA para prorrogação 

do prazo do contrato em debate e o entendimento da 4ª Inspetoria de Controle 

Externo é que, do ponto de vista técnico portuário, a dragagem é um serviço 

continuado. Veja-se, inclusive, que a manifestação do fiscal do contrato com relação 

ao pedido de prorrogação que deu origem ao 1º Termo Aditivo é exatamente neste 

sentido (trecho extraído das fls. 07 do Protocolo n. 14.325.694-4): 

 

 

                                                           
1 Calado é a designação dada à profundidade a que se encontra o ponto mais baixo da quilha de uma 

embarcação, em relação à linha d'água 
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Outro ponto que merece atenção é o de que os contratos de 

arrendamento firmados entre a APPA e/ou União e as empresas que operam nos 

Portos do Paraná consta cláusula expressa acerca da exigência da manutenção 

contínua do calado, o que somente é possível a partir da dragagem, vejamos 

exemplificativamente (trecho extraído do contrato de arrendamento emergencial n. 

02/2013 firmado entre União, APPA e Cotriguaçu): 
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Apesar da divergência mencionada, importante salientar que (i) 

conforme consta no campo “efeitos” do Achado de Fiscalização 01 não houve prejuízo 

acerca do cumprimento do prazo de execução, (ii) a APPA por meio do Ofício n. 

798/2018 aduziu que buscará atender integralmente as recomendações do TCE no 

tratamento das contratações futuras, (iii) diante da recente transição no Governo do 

Estado, bem como dos gestores desta Empresa Pública, a fim de evitar quaisquer 

inconformidades nas contratações futuras, esta Diretoria Jurídica reiterou a 

Presidência da APPA e aos setores envolvidos que diligenciem com a máxima atenção 

as prorrogações de prazo de serviços, atentando-se ao apontado pela 4ª ICE, tudo 

conforme faz prova cópia em anexo (Doc. 01). 

 

2.1.2. Inexistência de prévia formalização de alterações 

contratuais e acréscimo substancial dos quantitativos 

unitários 

 

O apontamento abordado neste subitem trata especificamente da 

inexistência de prévia formalização de alterações contratuais no âmbito do contrato 

n. 076/2015. 

A atual gestão desta Empresa Pública, visando coibir integralmente 

quaisquer ações do gênero elaborou recentemente, através da Ordem de Serviço n. 

148/2019, o regulamento de licitações e contratos (Doc. 02), no qual consta seção 

específica relativa a “formalização dos contratos” que, por sua vez, coíbe as ações que 

deram origem ao vertente apontamento. 
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2.2. Procedimento administrativo n. 9.072.741-9 – edital de 

licitação n. 002/2007, Concorrência Pública, Instrumento 

Contratual n. 026/2007 – impropriedades no 

procedimento de rescisão contratual  

 

A 4ª ICE aponta no AF n. 03 da Concorrência Pública n. 02/2007, 

instrumento contratual 026/2007 que (trecho extraído do AF 03): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da mesma forma como explicitado no subitem anterior, a APPA 

editou recentemente o Regulamento de Licitações e Contratos (Doc. 02) e nele consta 

a seção 7.5 intitulada “inexecução e rescisão do contrato” que tem como objetivo 

precípuo afastar ações como a presente. 

 

Ainda, com relação a rescisão do contrato n. 026/2007, esta 

Administração informa que tomou as seguintes providências: 

 

a. Expediu o Ofício n. 238/2019 à Controladoria Geral do Estado do 

Paraná (Doc. 03); 

b. Expediu o Ofício sob n. 171/2019 ao Ministério Público Federal 

(Doc. 04); 
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c. Expediu o Ofício sob n. 518/2019 ao Ministério Público do Estado 

do Paraná (Doc. 05); 

d. Colaboração contínua na Notícia de Fato instaurada pelo 

Ministério Público do Estado do Paraná sob n. 0103.19.000814-6; 

 

Sendo assim, considerando a adoção de medidas preventivas – 

elaboração de regulamento de licitações e contratos – e repressivas – comunicação 

através de ofício aos órgãos de controle – foram cumpridas as obrigações legais e de 

gestão possíveis até a presente data, sendo que a anulação do acordo via judicial está 

pendente de análise pois aguarda a conclusão da Notícia de Fato n. 0103.19.000814-

6. 
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3. CONCLUSÃO 

 

Diante o exposto, segue para ciência da Presidência, e após, 

encaminhamento a DIACON para protocolo das respostas. 

 

Paranaguá, 23 de setembro de 2019. 

 

 
 

 

Chefe da Seção de Contratos APPA 

(assinado eletronicamente) 

 
 
 

Marcus Vinícius Freitas dos Santos 

Diretor Jurídico – APPA 

(assinado eletronicamente) 

 

Luciano Schlumberger 

Procurador Jurídico – APPA 

(assinado eletronicamente) 

 

 

Leandro Bastos Antunes 
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COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 608/2019 

DE: DIJUR 

PARA: PRESIDÊNCIA E DEMANT   

ASSUNTO: PRESTA INFORMAÇÕES ACERCA DE PRORROGAÇÕES DE PRAZO DE EXECUÇÃO E 

VIGÊNCIA NOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRAGAGENS   

 

 
Presado Diretor Presidente e Diretor de Engenharia  

 

O relatório da 4ª Inspetoria de Controle Externo do Tribunal de Contas deste Estado, 

especificamente o Achado de Fiscalização (AF) sob n. 01 do item 4.2.3 relativo a Concorrência 

Pública Internacional n. 01/2015, apontou como inconformidade a “utilização de fundamentação 

equivocada na prorrogação do prazo de execução do contrato”. 

 

Pois bem, a inconformidade apontada pela corte de contas refere-se, em síntese, no 

fato da APPA ter utilizado fundamento equivocado nos aditivos de prorrogação de prazo e vigência 

do Contrato n. 76/2015, isso porque na ótica daquele Tribunal a dragagem é uma contratação por 

escopo e não se trata de serviço continuado, vejamos (trecho extraído do AF n. 01): 
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Ato contínuo, a 4ª ICE explana recomenda: 

 

 

 

 

 

Sendo assim, considerando o máximo zelo no trato com a coisa pública, bem como o 

dever dos gestores públicos pautarem suas ações/decisões nas recomendações dos órgãos de 

controle, remeto o presente a Vossas Senhorias para ciência e diligência junto aos fiscais de 

contratos dos serviços de dragagens e espécie similares para que observem com máxima atenção 

sua natureza e, consequentemente, não hajam equívocos no fundamento de eventuais aditivos de 

prorrogação de prazo e vigência. 

 

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS 

Diretor Jurídico 

(assinatura eletrônica) 
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REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E 

CONTRATOS DA  

 

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE 

PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA 
 

(Aprovado na 47ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da APPA) 
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1. GLOSSÁRIO 

Para efeitos deste Regulamento será utilizado o glossário de expressões 

técnicas apresentado a seguir. 

 

1.1. Aditamento Contratual 

Documento que tem por objetivo a alteração de determinadas condições 

pactuadas no contrato já celebrado, e que deve ser formalizado durante o 

período de vigência do contrato, de acordo com os limites impostos pelas 

cláusulas contratuais e pela Lei. 

 

1.2. Adjudicação  

Ato formal pelo qual a APPA atribui ao Licitante detentor da melhor proposta o 

objeto da licitação. Mediante a adjudicação reconhece-se a existência de uma 

proposta adequada às exigências legais e editalícias, encerra-se o 

procedimento licitatório, liberam-se os demais Licitantes das suas propostas e 

acaba-se gerando a expectativa de contratação para o adjudicatário. 

 

1.3. Anteprojeto de Engenharia 

Peça técnica com todos os elementos de contornos necessários e 

fundamentais à elaboração do projeto básico, devendo conter minimamente os 

seguintes elementos: 

a) demonstração e justificativa do programa de necessidades, visão global dos 

investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço desejado;  

b) condições de solidez, segurança e durabilidade e prazo de entrega;  

c) estética do projeto arquitetônico;  

d) parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na utilização, à 

facilidade na execução, aos impactos ambientais e à acessibilidade;  

e) concepção da obra ou do serviço de engenharia;  

f) projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção 

adotada;  

g) levantamento topográfico e cadastral;  

h) pareceres de sondagem;  

i) memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes 

construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões 

mínimos para a contratação. 
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1.4. Apostilamento  

Anotação ou registro administrativo que pode ser realizado no verso do próprio 

termo de contrato, ou por termo / ato separado, juntado aos autos do respectivo 

processo administrativo, utilizado para registrar variações no valor do contrato 

que não caracterizem alteração do mesmo.  

 

1.5. Ata / Relatório de Julgamento 

Documento através do qual a Comissão de Licitação ou o Pregoeiro registra o 

julgamento realizado no procedimento licitatório, selecionando dentre as 

propostas que atendem às condições editalícias aquela mais vantajosa à 

APPA, declarando-a como proposta vencedora do certame. 

  

1.6. Atestado de Capacidade Técnica 

É o documento emitido pela APPA que atesta que o fornecedor e/ou prestador 

de serviço atendeu satisfatoriamente às cláusulas contratuais técnicas. 

 

1.7. Atestado de Fornecimento 

É o documento emitido pela APPA que atesta que o fornecedor atendeu 

satisfatoriamente às cláusulas contratuais comerciais. 

 

1.8. Autoridade Competente 

Administrador Público ou empregado com competência para praticar 

determinados atos e assinar documentos que compõem o procedimento 

licitatório, de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, em suas diversas 

etapas, de acordo com o previsto no Estatuto ou neste Regulamento. 

 

1.9. Bens e Serviços Comuns 

Produtos ou serviços que podem ser encontrados facilmente no mercado cuja 

escolha pode ser feita tão somente com base nos preços ofertados, haja vista 

serem comparáveis entre si e não necessitarem de avaliação minuciosa. O bem 

ou serviço será comum quando for possível estabelecer, para efeito de 

julgamento das propostas, mediante especificações usuais utilizadas no 

mercado, padrões de qualidade e desempenho peculiares ao objeto. 

 

1.10. Cadastro de Fornecedores 

Sistema de gerenciamento e manutenção dos registros cadastrais de 

fornecedores, em conformidade com o Decreto Estadual nº 9.762, de 19 de 

dezembro de 2013, podendo ser utilizados para efeito de habilitação em 
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licitações de acordo com o art. 65 da Lei Federal 13.303, de 30 de junho de 

2016. 

 

1.11. Certificado de Regularidade Fiscal – CRF 

É o documento emitido ao fornecedor, nos termos do Decreto Estadual nº 

9.762/2013, com validade de no máximo 1 (um) ano. 

 

1.12. Comissão de Licitação 

Colegiado composto por, no mínimo, três membros, empregados da APPA, 

designado pela Autoridade Competente, tendo como objetivo apreciar e dar 

andamento ao procedimento licitatório, zelando pelo cumprimento das 

disposições previstas em lei e normas internas aplicáveis à licitação, bem como 

analisar e julgar as propostas e documentos apresentados pelos Licitantes. A 

comissão de licitação poderá ser permanente ou especialmente designada. 

 

1.13. Compra 

Toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou 

parceladamente. 

 

1.14. Contratação Direta 

Exceções previstas na lei em que a APPA pode contratar sem procedimento 

licitatório, desde que enquadrada em uma das hipóteses legais de licitação 

dispensada, dispensável ou inexigível para a contratação de forma direta, 

mediante procedimento de justificação.  

 

1.15. Contratação Integrada 

Contratação que envolve a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico 

e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a 

realização de testes, a pré-operação e as demais operações necessárias e 

suficientes para a entrega final do objeto. 

 

1.16. Contratação Semi-Integrada 

Contratação que envolve a elaboração e o desenvolvimento do projeto 

executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a 

realização de testes, a pré-operação e as demais operações necessárias e 

suficientes para a entrega final do objeto. 
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1.17. Contratação por Tarefa 

Contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou 

sem fornecimento de material. 

 

1.18. Contratada 

Pessoa jurídica ou física que celebra um contrato com a APPA. 

 

1.19. Contrato 

Instrumento celebrado entre a APPA e a Contratada, de acordo com as regras 

estipuladas no edital, na lei e normas internas que regulam o contrato com a 

Administração Pública para execução do objeto do contrato (o bem, o serviço, 

etc.) mediante contraprestação (o preço). Está sujeito à prévia licitação, salvo 

nas hipóteses legais de dispensa ou inexigibilidade.  

 

1.20. Convênio 

Acordo, ajuste ou instrumento congênere firmado por entidades públicas entre 

si ou com particulares, para a consecução de objetivos comuns, sem 

remuneração ou cobranças de taxas entre os partícipes, exceto nos casos que 

envolverem universidades públicas e as fundações a elas ligadas. 

 

1.21. Cotação  

Procedimento para obtenção de preço de mercado do objeto que se pretende 

contratar, compatível com as condições comerciais estabelecidas pela APPA 

(prazo de pagamento, garantia, etc.), realizado mediante consulta junto a 

empresas do ramo de operação correlato.  

 

1.22. Dispensa de Licitação 

Contratação direta, sem licitação. É uma exceção prevista na lei, em que, 

embora possa haver competição, a realização da licitação para aquisição de 

bens ou contratação de serviços pode demonstrar-se inconveniente à APPA e 

ao interesse público. Os casos possíveis de dispensa de licitação estão 

previstos em lei, de forma exaustiva, não sendo admissíveis situações não 

descritas no art. 29 da Lei Federal 13.303/16. 

 

1.23. Edital de Licitação 

Instrumento no qual a APPA consigna as condições e exigências licitatórias 

para a contratação de fornecimento de produtos ou contratação de serviços. 
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1.24. Empreitada por Preço Unitário 

Contratação de obras e serviços por preço certo de unidades determinadas. 

 

1.25. Empreitada por Preço Global 

Contratação de obras e serviços por preço certo e total. 

 

1.26. Empreitada Integral 

Contratação de empreendimento em sua integralidade, com todas as etapas 

de obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da 

Contratada até a sua entrega à contratante em condições de entrada em 

operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em 

condições de segurança estrutural e operacional e com as características 

adequadas às finalidades para as quais foi contratada. 

 

1.27. Execução Direta 

Execução de obras ou serviços pela APPA com recursos próprios. 

 

1.28. Execução Indireta 

Contratação de terceiros sob qualquer dos seguintes regimes: 

a) empreitada por preço global; 

b) empreitada por preço unitário; 

c) empreitada integral; 

d) por tarefa.   

 

1.29. Fornecedor 

Pessoa física ou jurídica com potencial para prover bens ou prestar serviços à 

APPA, inclusive os candidatos a cadastramento, Cadastrados, Licitantes e 

Contratadas. 

 

1.30. Gestão de Contrato 

Conjunto de ações e procedimentos destinados a promover acompanhamento, 

fiscalização e controle do cumprimento integral pelas partes das condições 

contratuais pactuadas, da assinatura do contrato à certificação de 

encerramento, devendo ser exercido pelo Gestor do Contrato designado pela 

APPA. 

 

1.31. Gestor do Contrato 

Empregado formalmente designado, na condição de representante da APPA, 

responsável pela gestão do contrato (documental e operacional), 
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acompanhando e promovendo as medidas necessárias à fiel execução das 

condições previstas no instrumento de contrato e seus anexos, desde a sua 

assinatura até o seu encerramento (cumprimento integral das obrigações pelas 

partes). 

 

1.32. Habilitação 

Condições previstas em lei, exigidas dos licitantes, com a finalidade de verificar 

se estes demonstram ter idoneidade e capacidade para contratar com a APPA, 

contemplando a seguinte documentação: 

a) habilitação jurídica – comprovação de aptidão jurídica do Fornecedor; 

b) qualificação técnica – comprovação de aptidão técnica do Fornecedor para 

fornecimento de materiais ou prestação de serviços, compatível com as normas 

e exigências técnicas da APPA; 

c) qualificação econômico-financeira – comprovação de capacidade 

econômico-financeira satisfatória do Fornecedor com vistas a assumir 

compromissos contratuais com a APPA; 

d) regularidade fiscal e trabalhista – comprovação de regularidade das 

obrigações fiscais e trabalhistas do Fornecedor; 

 

1.33. Homologação 

Ato pelo qual a Autoridade Competente declara a legalidade e ratifica todos os 

atos praticados no procedimento licitatório, deliberando sobre a conveniência 

da contratação. 

 

1.34. Inexigibilidade 

Ocorre perante uma determinada circunstância que impede o caráter 

competitivo numa eventual disputa, tornando-se, assim, inexigível a licitação. 

As situações que ensejam a inexigibilidade de licitação não estão todas 

expressamente previstas em Lei, no entanto, pode a Autoridade Competente 

justificadamente deixar de realizar a licitação quando devidamente 

caracterizada a impossibilidade de se estabelecer a competição. 

 

1.35. Julgamento 

Fase do procedimento licitatório onde a Comissão de Licitação ou o Pregoeiro, 

no caso de pregão, com base nas condições editalícias, analisa, classifica e 

habilita as propostas apresentadas pelos Licitantes. 
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1.36. Leilão 

Modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens 

móveis inservíveis para a APPA ou de produtos legalmente apreendidos ou 

penhorados, ou para a alienação de bens imóveis cuja aquisição haja derivado 

de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, a quem oferecer o 

maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. 

 

1.37. Licitação 

Procedimento administrativo formal, de observância obrigatória pelos 

órgãos/entidades governamentais, realizado anteriormente à contratação, que, 

obedecendo à igualdade entre os participantes interessados, visa escolher a 

proposta mais vantajosa à APPA, com base em parâmetros e critérios 

antecipadamente definidos em ato próprio (instrumento convocatório - edital).  

 

1.38. Licitante 

Pessoa Jurídica ou Física, participante em uma licitação que, por meio de 

proposta, oferece o bem ou serviço objeto da licitação.  

 

1.39. Matriz de Riscos 

Cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e 

caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em 

termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, 

contendo, no mínimo, as seguintes informações:  

a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, 

impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previsão de 

eventual necessidade de prolação de termo aditivo quando de sua ocorrência;  

 

b) estabelecimento preciso das frações do objeto em que haverá liberdade das 

Contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em 

obrigações de resultado, em termos de modificação das soluções previamente 

delineadas no anteprojeto ou no projeto básico da licitação;  

 

c) estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá liberdade 

das Contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em 

obrigações de meio, devendo haver obrigação de identidade entre a execução 

e a solução pré-definida no anteprojeto ou no projeto básico da licitação. 
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1.40. Obra  

Construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por 

execução direta ou indireta. 

 

1.41. Penalidades Cadastrais 

1.41.1. Advertência 

Formalidade adotada pela APPA para advertir o Fornecedor sobre eventuais 

irregularidades em seus procedimentos, que prejudique o andamento da 

execução contratual, mas que não acarrete prejuízos à contratante, e exigir as 

devidas correções, as quais serão anotadas no respectivo registro cadastral do 

Fornecedor. 

 

1.41.2. Suspensão 

Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 

contratar com a APPA, com consequente suspensão cadastral. 

 

1.42. Preço de Orçamento 

Valor de referência utilizado pelas áreas como parâmetro para elaboração das 

previsões orçamentárias anuais de custeio e investimento. 

 

1.43. Pregão 

Modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, qualquer 

que seja o valor estimado do objeto, em que a disputa é feita em sessão pública 

por meio de propostas escritas e lances verbais - Pregão Presencial, ou por 

meio de utilização de recursos de tecnologia da informação, com acesso 

remoto - Pregão Eletrônico. 

 

1.44. Pregoeiro 

Empregado responsável, dentre outras atividades previstas neste 

Regulamento, pela condução e julgamento das licitações promovidas sob a 

modalidade pregão, em sua forma eletrônica ou presencial, cujas atribuições 

incluem o credenciamento dos interessados na licitação, o recebimento das 

propostas e da documentação de habilitação, a condução dos procedimentos 

relativos aos lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, a 

adjudicação da proposta de menor preço, a habilitação da Licitante e 

adjudicação do objeto do certame à vencedora, caso não haja recurso.  
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1.45. Projeto Básico 

Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 

adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou 

serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos 

técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado 

tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a 

avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, 

devendo conter os seguintes elementos:  

a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da 

obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

 

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de 

forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as 

fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e 

montagem; 

 

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos 

a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os 

melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo 

para a sua execução; 

 

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, 

instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o 

caráter competitivo para a sua execução; 

 

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 

compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas 

de fiscalização e outros dados necessários em cada caso. 

 

1.46. Projeto Executivo 

Conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da 

obra, de acordo com as normas técnicas pertinentes.  

 

1.47. Proposta 

Documento através do qual a Licitante oferta seu bem e/ou serviço à APPA 

indicando o seu preço, nas condições previstas no ato convocatório. 
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1.48. Reequilíbrio Econômico-Financeiro de Contrato 

É a revisão do contrato em decorrência da teoria da imprevisão, tendo lugar 

quando a interferência causadora do desequilíbrio econômico-financeiro, 

consistir em um fato imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis, 

anormal e extraordinário. 

 

1.49. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

Comprovação de regularidade das obrigações fiscais e trabalhistas do 

Fornecedor. 

 

1.50. Renovação Cadastral 

É o processo que visa renovar a habilitação do Fornecedor ao término de cada 

período cadastral. 

 

1.51. Repactuação de Contrato 

É uma forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato 

que deve ser utilizada para serviços continuados com dedicação exclusiva da 

mão de obra, por meio da análise da variação dos custos contratuais, devendo 

estar prevista no instrumento convocatório com data vinculada à apresentação 

das propostas, para os custos decorrentes do mercado, e com data vinculada 

ao acordo ou à convenção coletiva ao qual a proposta esteja vinculada, para 

os custos decorrentes da mão de obra. 

 

1.52. Serviço Técnico Profissional Especializado 

Serviço cuja capacitação para o seu exercício depende de habilidades ou 

conhecimento teórico específico como exemplos: estudos técnicos, 

planejamentos e projetos básicos ou executivos; pareceres, perícias e 

avaliações em geral; assessorias ou consultorias técnicas e auditorias 

financeiras ou tributárias; fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras 

ou serviços; patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 

treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; restauração de obras de arte e 

bens de valor histórico. 

 

1.53. Serviços de Engenharia 

Serviços associados diretamente a trabalhos de construção, reposição, reforma 

e ampliação assim considerados pela Legislação pertinente e sujeitos à 

fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou, 

conforme o objeto, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.  
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1.54. Sistema de Registro Preços – SRP 

Conjunto de procedimentos para registro formal de preços para contratações 

futuras, relativos à prestação de serviços, inclusive de engenharia, de aquisição 

de bens e de execução de obras com características padronizadas, sem que a 

APPA assuma o compromisso de firmar as contratações que possam advir 

desse sistema, nos termos do Decreto Estadual nº 2.734, de 10 de novembro 

de 2015. 

 

1.55. Situações de Emergência 

Aquelas caracterizadas pela urgência de atendimento de situação que possa 

ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares. Aplicam-se somente 

para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou 

calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas 

no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 

contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação 

dos respectivos contratos. 

 

1.56. Sobrepreço  

Quando os preços orçados para a licitação ou os preços contratados são 

expressivamente superiores aos preços referenciais de mercado, podendo 

referir-se ao valor unitário de um item, se a licitação ou a contratação for por 

preços unitários de serviço, ou ao valor global do objeto, se a licitação ou a 

contratação for por preço global ou por empreitada. 

 

1.57. Superfaturamento 

Quando houver dano ao patrimônio da APPA caracterizado, por exemplo: 

a) pela medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou 

fornecidas;  

 

b) pela deficiência na execução de obras e serviços de engenharia que resulte 

em diminuição da qualidade, da vida útil ou da segurança;  

 

c) por alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que 

causem o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor da 

Contratada;  

 

d) por outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos 

contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, 
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prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a 

empresa pública ou a sociedade de economia mista ou reajuste irregular de 

preços.  

 

1.58. Termo de Referência 

Documento que deverá conter os elementos técnicos capazes de permitir a 

avaliação do custo com a contratação; fornecer os elementos técnicos 

necessários, suficientes e adequados para caracterizar o bem e o serviço a ser 

contratado; e orientar a execução e a fiscalização contratual. 

 

1.59. Valor Estimado do Objeto (Preço Máximo) 

Limite de valor, definido na fase interna da licitação, que a APPA está disposta 

a desembolsar pelo objeto que se pretende contratar 

 

 

2. CADASTRO DE FORNECEDORES 

 

2.1. O registro, a atualização e a avaliação cadastral de Fornecedores, pessoas 

físicas ou jurídicas interessadas em fornecer produtos ou serviços à APPA, 

deverá observar as regras do Decreto Estadual nº 9.762, de 19 de 

dezembro de 2013, bem como as disposições contidas neste regulamento. 

 

2.2. Os registros cadastrais serão válidos por 1 (um) ano, no máximo, podendo 

ser atualizados a qualquer tempo. 

 

2.3. A atuação do Fornecedor no cumprimento de obrigações assumidas será 

anotada no respectivo registro cadastral. 

 

2.4. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do 

Fornecedor que deixar de satisfazer as exigências estabelecidas para 

habilitação ou para admissão cadastral, assegurando-lhe direito de recurso. 

 

2.5. A cada vencimento da validade do cadastro a documentação deverá ser 

renovada pelo Fornecedor, podendo ser submetida a nova avaliação 

técnica. 

 

2.6. É responsabilidade das empresas, para fins de utilização do Certificado de 

Registro Cadastral – CRC em licitações, manter toda a documentação 

exigida em dia, inclusive em relação habilitação jurídica, técnica, 
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econômico-financeira e fiscal, com vistas à comprovação de sua 

regularidade para fins de habilitação. 

 

 

3. MINUTAS-PADRÃO DE EDITAIS E CONTRATOS 

 

3.1. A aquisição de bens e a contratação de serviços deverão ser precedidas de 

planejamento, em harmonia com o planejamento estratégico da instituição, 

que estabeleça os produtos ou resultados a serem obtidos, quantidades e 

prazos para entrega das parcelas, quando couber. 

 

3.2. As licitações para aquisição de bens e prestação de serviços deverão ser 

precedidas e instruídas com termo de referência, na forma estabelecida 

neste Regulamento. 

 

3.3. O Termo de Referência deverá ser previamente aprovado pela Autoridade 

Competente ou por empregado com competência para praticar 

determinados atos e assinar documentos que compõem o procedimento 

licitatório, por despacho motivado. 

 

3.4. O Termo de Referência que precede e instrui os procedimentos licitatórios 

deverá conter, no mínimo: 

a) Objeto; 

b) Justificativa e objetivo da contratação; 

c) Pesquisa de preços; 

d) Parcelamento do objeto; 

e) Sustentabilidade; 

f) Contratação de microempresas e empresas de pequeno porte; 

g) Classificação dos bens e serviços comuns; 

h) Obrigações da contratante e da contratada; 

i) Forma de pagamento; 

j) Requisitos de habilitação; 

k) Subcontratação; 

l) Alteração subjetiva; 

m) Controle da execução; 

n) Sanções administrativas; 

o) Matriz de Risco. 
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3.5. São itens obrigatórios em todos os editais de licitações realizadas pela 

APPA: 

a) Preâmbulo; 

b) Objeto da licitação; 

c) Condições de participação; 

d) Submissão das propostas; 

e) Previsão de tratamento diferenciado à microempresas e empresas de 

pequeno porte; 

f) Habilitação; 

g) Recursos; 

h) Adjudicação; 

i) Homologação; 

j) Termo de Contrato; 

k) Garantia; 

l) Reajuste e manutenção do equilíbrio econômico-financeiro; 

m) Recebimento do objeto; 

n) Fiscalização do contrato; 

o) Obrigações das partes; 

p) Pagamento; 

q) Sanções administrativas; 

r) Impugnação do edital. 

 

3.6. São cláusulas necessárias nos contratos decorrentes deste Regulamento: 

a) o objeto e seus elementos característicos; 

b) o regime de execução ou a forma de fornecimento; 

c) o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a 

periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização 

monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 

pagamento; 

d) os prazos de início de cada etapa de execução, de conclusão, de entrega, 

de observação, quando for o caso, e de recebimento; 

e) as garantias oferecidas para assegurar a plena execução do objeto 

contratual, quando exigidas; 

f) os direitos e as responsabilidades das partes, as tipificações das infrações 

e as respectivas penalidades e valores das multas; 

g) os casos de rescisão do contrato e os mecanismos para alteração de 

seus termos; 
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h) a vinculação ao instrumento convocatório da respectiva licitação ou ao 

termo que a dispensou ou a inexigiu, bem como ao lance ou proposta do 

licitante vencedor; 

i) a obrigação do contratado de manter, durante a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento licitatório; 

j) matriz de riscos. 

 

3.7. A matriz de riscos poderá ser dispensada nos casos de contratações de 

baixa complexidade, cujos riscos sejam irrelevantes ou inexistentes, desde 

que mediante parecer da área técnica responsável. 

 

3.8. Os contratos devem conter cláusulas com sanções administrativas a serem 

aplicadas em decorrência de atraso injustificado na execução do contrato, 

sujeitando o contratado a multa de mora, na forma prevista no instrumento 

convocatório ou no contrato. 

 

3.9. As minutas de editais de licitações e dos contratos, bem como seus 

aditamentos, devem ser examinadas e aprovadas pela Área Jurídica 

previamente à sua celebração. 

 

 

4. PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DIRETA 

 

4.1. Exigência de licitação 

4.1.1. Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços, inclusive de 

engenharia e de publicidade, à aquisição e à locação de bens, à alienação 

de bens e ativos integrantes do patrimônio da APPA ou à execução de obras 

a serem integradas a esse patrimônio, bem como à implementação de ônus 

real sobre tais bens, serão precedidos de licitação, ressalvadas as 

hipóteses de dispensa ou inexigibilidade previstas em lei. 

 

4.2. Dispensa de licitação 

4.2.1. É dispensável a realização de licitação nas seguintes hipóteses: 

I - para obras e serviços de engenharia de valor até R$ 100.000,00 (cem mil 

reais), desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço 

ou ainda a obras e serviços de mesma natureza e no mesmo local que 

possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;  
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II - para outros serviços e compras de valor até R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais) e para alienações, nos casos previstos neste Regulamento, desde 

que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação 

de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez;  

III - quando não acudirem interessados à licitação anterior e essa, 

justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a APPA, desde 

que mantidas as condições preestabelecidas;  

IV - quando as propostas apresentadas consignarem preços 

manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional ou 

incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes;  

V - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento de suas 

finalidades precípuas, quando as necessidades de instalação e localização 

condicionarem a escolha do imóvel, desde que o preço seja compatível com 

o valor de mercado, segundo avaliação prévia;  

VI - na contratação de remanescente de obra, de serviço ou de 

fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde que atendida 

a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas 

condições do contrato encerrado por rescisão ou distrato, inclusive quanto 

ao preço, devidamente corrigido;  

VII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou 

estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento 

institucional ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, 

desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional 

e não tenha fins lucrativos;  

VIII - para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou 

estrangeira necessários à manutenção de equipamentos durante o período 

de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, 

quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da 

garantia;  

IX - na contratação de associação de pessoas com deficiência física, sem 

fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para a prestação de serviços 

ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado seja 

compatível com o praticado no mercado;  

X - na contratação de concessionário, permissionário ou autorizado para 

fornecimento ou suprimento de energia elétrica ou gás natural e de outras 

prestadoras de serviço público, segundo as normas da legislação 

específica, desde que o objeto do contrato tenha pertinência com o serviço 

público.  

Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:39. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:31



 
 

Comissão Permanente de Licitação e Cadastro 

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143                                                                           www.portosdoparana.pr.gov.br 

 
 

 
Pág. 18 de 52 

XI - nas contratações entre a APPA suas eventuais subsidiárias, para 

aquisição ou alienação de bens e prestação ou obtenção de serviços, desde 

que os preços sejam compatíveis com os praticados no mercado e que o 

objeto do contrato tenha relação com a atividade da contratada prevista em 

seu estatuto social;  

XII - na contratação de coleta, processamento e comercialização de 

resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema 

de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas 

formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda que tenham 

como ocupação econômica a coleta de materiais recicláveis, com o uso de 

equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde 

pública;  

XIII - para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no 

País, que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e 

defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada 

pelo dirigente máximo da APPA;  

XIV - nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 4º, 

5º e 20 da Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os 

princípios gerais de contratação dela constantes;  

XV - em situações de emergência, quando caracterizada urgência de 

atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 

segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, 

públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial e para as parcelas de obras e 

serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e 

oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contado da ocorrência da 

emergência, vedada a prorrogação dos respectivos contratos, observado o 

disposto no subitem 4.2.4;  

XVI - na transferência de bens a órgãos e entidades da administração 

pública, inclusive quando efetivada mediante permuta, observadas as 

normas estabelecidas pela agência reguladora;  

XVII - na doação de bens móveis para fins e usos de interesse social, após 

avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica 

relativamente à escolha de outra forma de alienação, observadas as normas 

estabelecidas pela agência reguladora;  

 

4.2.2. É vedado o parcelamento de demanda do mesmo objeto com o intuito de 

enquadrar parcela da aquisição/contratação nas hipóteses de dispensa de 

licitação por valor previstas neste Regulamento. 
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4.2.3. Na hipótese de nenhuma das Licitantes aceitar a contratação nos termos 

do subitem 4.2.1, inciso VI, deste Regulamento, poderão ser convocadas 

as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração 

do contrato nas condições ofertadas por estas, desde que o respectivo valor 

seja igual ou inferior ao valor estimado do objeto, inclusive quanto aos 

preços atualizados nos termos do instrumento convocatório. 

 

4.2.4. A contratação direta com base no inciso XV do subitem 4.2.1 não 

dispensará a responsabilização de quem, por ação ou omissão, tenha dado 

causa ao motivo ali descrito, inclusive no tocante ao disposto na Lei no 

8.429, de 2 de junho de 1992. 

 

4.2.5. Os valores estabelecidos nos incisos I e II do subitem 4.2.1 são relativos à 

data base de 30 de junho de 2016 e serão anual e automaticamente 

atualizados pela variação dos índices oficiais de inflação, devendo os novos 

valores receberem ampla divulgação na página eletrônica da APPA, 

consoante deliberação do Conselho de Administração em sua 47ª Reunião 

Ordinária ocorrida em 27 de julho de 2018 que aprovou o presente 

Regulamento. 

 

I – O valor estabelecido no inciso I do subitem 4.2.1 (art. 29, I da Lei nº 

13.303/16) deverá ser anual e automaticamente atualizado pelo Índice 

Nacional de Custos da Construção – INCC publicado pela Fundação 

Getúlio Vargas, ou por outro que venha a substituí-lo, tendo data base em 

30 de junho de 2016. 

 

II – O valor estabelecido no inciso II do subitem 4.2.1 (art. 29, II da Lei nº 

13.303/16) deverá ser anual e automaticamente atualizado pelo Índice 

Geral de Preços - Mercado – IGP-M publicado pela Fundação Getúlio 

Vargas, ou por outro que venha a substituí-lo, tendo data base em 30 de 

junho de 2016. 

 

4.3. Inexigibilidade de licitação 

4.3.1. A contratação direta será feita quando houver inviabilidade de competição, 

em especial nas hipóteses de: 

I - aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser 

fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo;  
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II - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, com 

profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a 

inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação:  

a) estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;  

b) pareceres, perícias e avaliações em geral;  

c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou 

tributárias;  

d) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;  

e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;  

f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;  

g) restauração de obras de arte e bens de valor histórico. 

 

4.3.2. Considera-se de notória especialização o profissional ou a empresa cujo 

conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho 

anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, 

equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, 

permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais 

adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 

 

4.3.3. Em qualquer hipótese de contratação direta, se comprovado, pelo órgão de 

controle externo, sobrepreço ou superfaturamento, respondem 

solidariamente pelo dano causado quem houver decidido pela contratação 

direta e o fornecedor ou o prestador de serviços. 

 

4.4. Exceções do dever de licitar 

4.4.1. A APPA fica dispensada do dever de licitar nas hipóteses de: 

I - prestação ou execução, de forma direta, de serviços ou obras 

especificamente relacionados com seus objetos sociais;  

II - nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada a suas 

características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas 

e específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo. 

 

4.4.2. Considera-se oportunidades de negócio a formação e a extinção de 

parcerias e outras formas associativas, societárias ou contratuais, a 

aquisição e a alienação de participação em sociedades e outras formas 

associativas, societárias ou contratuais e as operações realizadas no 

âmbito do mercado de capitais, respeitada a regulação pelo respectivo 

órgão competente. 
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4.5. Formalização da dispensa e da inexigibilidade 

4.5.1. O processo de contratação direta será instruído, no que couber, com os 

seguintes elementos: 

I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a 

dispensa, quando for o caso;  

II - razão da escolha do fornecedor ou do executante;  

III - justificativa do preço. 

 

5. PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO 

 

5.1. Diretrizes 

5.1.1. Nas licitações e contratos de que trata este Regulamento serão observadas 

as seguintes diretrizes: 

I - padronização do objeto da contratação, dos instrumentos convocatórios 

e das minutas de contratos, de acordo com normas internas específicas;  

II - busca da maior vantagem competitiva para a empresa pública, 

considerando custos e benefícios, diretos e indiretos, de natureza 

econômica, social ou ambiental, inclusive os relativos à manutenção, ao 

desfazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e a 

outros fatores de igual relevância;  

III - parcelamento do objeto, visando a ampliar a participação de licitantes, 

sem perda de economia de escala, e desde que não atinja valores inferiores 

aos limites estabelecidos neste Regulamento;  

IV - adoção preferencial da modalidade de licitação denominada pregão, 

instituída pela Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, para a aquisição de 

bens e serviços comuns, assim considerados aqueles cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, 

por meio de especificações usuais no mercado;  

V - observação da política de integridade nas transações com partes 

interessadas. 

 

5.1.2. As licitações e os contratos disciplinados por este Regulamento devem 

respeitar, especialmente, as normas relativas à: 

I - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados 

pelas obras contratadas;  

II - mitigação dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e 

de compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de 

licenciamento ambiental;  
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III - utilização de produtos, equipamentos e serviços que, 

comprovadamente, reduzam o consumo de energia e de recursos naturais;  

IV - avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação 

urbanística;  

V - proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, 

inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado por 

investimentos realizados por empresas públicas;  

VI - acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida. 

 

5.1.3. A contratação a ser celebrada pela APPA da qual decorra impacto negativo 

sobre bens do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial 

tombados dependerá de autorização da esfera de governo encarregada da 

proteção do respectivo patrimônio, devendo o impacto ser compensado por 

meio de medidas determinadas pelo dirigente máximo da APPA, na forma 

da legislação aplicável. 

 

5.1.4. As licitações na modalidade de pregão, na forma eletrônica, deverão ser 

realizadas exclusivamente em portais de compras de acesso público na 

internet. 

 

5.1.5. Nas licitações com etapa de lances, a APPA disponibilizará, ferramentas 

eletrônicas para envio de lances pelos licitantes. 

 

5.2. Fases do procedimento de licitação 

5.2.1. Os procedimentos de licitação de que trata este Regulamento observará as 

seguintes fases, nesta ordem: 

I - preparação;  

II - divulgação;  

III - apresentação de lances ou propostas, conforme o modo de disputa 

adotado;  

IV - julgamento;  

V - verificação de efetividade dos lances ou propostas;  

VI - negociação;  

VII - habilitação;  

VIII - interposição de recursos;  

IX - adjudicação do objeto;  

X - homologação do resultado ou revogação do procedimento. 

 

Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:39. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:31



 
 

Comissão Permanente de Licitação e Cadastro 

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143                                                                           www.portosdoparana.pr.gov.br 

 
 

 
Pág. 23 de 52 

5.2.2. A fase de que trata o inciso VII do subitem 5.2.1 poderá, excepcionalmente, 

anteceder as referidas nos incisos III a VI do subitem 5.2.1, desde que 

expressamente previsto no instrumento convocatório. 

 

5.2.3. Os atos e procedimentos decorrentes das fases enumeradas no subitem 

5.2.1 praticados pela APPA e por licitantes serão efetivados 

preferencialmente por meio eletrônico, nos termos definidos pelo 

instrumento convocatório, devendo os avisos contendo os resumos dos 

editais das licitações e contratos abrangidos por este Regulamento ser 

previamente publicados no Diário Oficial do Estado e na internet. 

 

5.3. Dos impedimentos para participar de licitações 

5.3.1. Estará impedido de disputar licitação ou participar, direta ou indiretamente, 

da execução de contrato, Fornecedor incluído no cadastro de empresas 

inidôneas. 

 

5.3.2. Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela APPA 

o fornecedor: 

I - cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do 

capital social seja diretor ou empregado da APPA;  

II - suspensa pela APPA;  

III - declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou por 

Município, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;  

IV - constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou 

declarada inidônea;  

V - cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou 

declarada inidônea;  

VI - constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa 

suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram 

ensejo à sanção;  

VII - cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa 

suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram 

ensejo à sanção;  

VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em 

razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea. 
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5.3.3. Aplica-se a vedação prevista no subitem 5.3.2: 

I - à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, 

bem como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição 

de licitante;  

II - a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:  

a) dirigente da APPA;  

b) empregado da APPA cujas atribuições envolvam a atuação na área 

responsável pela licitação ou contratação;  

c) autoridade do Estado do Paraná, assim entendido aqueles que exercem 

o cargo de Secretários de Estado, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais 

e de Órgãos da Administração Direta, Indireta, Autárquica, Fundacional, 

bem como dos Serviços Sociais Autônomos e seus equivalentes.  

III - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu 

prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a APPA há menos de 6 (seis) 

meses; 

IV - às demais pessoas que tenham sido alcançadas pelas vedações 

fixadas pelo Decreto Estadual n° 26, de 1º de janeiro de 2015, que veda o 

nepotismo no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública 

Estadual direta e indireta, ou outra norma que venha a substituí-lo. 

 

5.4. Fase preparatória 

5.4.1. A fase preparatória da contratação atenderá a seguinte sequência de atos: 

I – Identificação e descrição da necessidade da contratação; 

II – Autorização da Diretoria Técnica competente para prosseguimento dos 

atos preparatórios; 

III – Elaboração do Termo de Referência; 

IV – Realização de pesquisa de preços com auxílio do setor de compras 

caso a mesma não possa ser realizada diretamente pela área técnica; 

V – Realização de justificativa da escolha da modalidade licitatória; 

VI – Apresentação de Dotação Orçamentária e Declaração de 

Disponibilidade Financeira; 

VII – Elaboração das minutas do edital e do contrato; 

VIII – Aprovação das minutas do edital e do contrato pela área jurídica; 

IX – Autorização do Diretor Presidente para deflagração da fase externa do 

certame. 

 

5.5. Estimativa de valor 

5.5.1. A pesquisa de preços para formação do valor estimado do contrato será 

realizada mediante a utilização de um dos seguintes parâmetros: 
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I - Preços existentes nos bancos de preços do Sistema GMS, do Governo 

do Estado do Paraná; 

II - Preços obtidos por outros órgãos ou entidades públicas; 

III - Pesquisa com os fornecedores ou prestadores de serviços, conforme o 

caso; 

IV - Preços de tabelas oficiais; e 

V - Preços constantes de banco de preços e homepages. 

 

5.5.2. No caso da pesquisa junto ao Sistema GMS será admitida a pesquisa de 

um único preço. 

 

5.5.3. No âmbito de cada parâmetro, o resultado da pesquisa de preços será a 

média, mediana ou o menor dos preços obtidos. 

 

5.5.4. A utilização de qualquer dos métodos constantes dos incisos I a IV do 

subitem 5.5.1 para a obtenção do resultado da pesquisa de preços deverá 

ser devidamente justificada pela autoridade competente. 

 

5.5.5. No caso do inciso IV do subitem 5.5.1, somente serão admitidos os preços 

cujas datas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias. 

 

5.5.6. Deverá ser observado o intervalo temporal máximo de noventa dias corridos 

entre a data das cotações e a instauração do procedimento licitatório. Caso 

seja ultrapassado o referido intervalo temporal máximo, as cotações 

deverão ser atualizadas. 

 

5.5.7. Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será 

admitida a pesquisa com menos de três preços de fornecedores ou 

prestadores de serviços. 

 

5.5.8. Para a obtenção do resultado da pesquisa de preços, não poderão ser 

considerados os preços inexequíveis ou os excessivamente elevados, 

conforme critérios fundamentados e descritos no processo administrativo. 

 

5.5.9. Quando a pesquisa de preços for realizada com os fornecedores e 

prestadores de serviços, estes deverão receber solicitação formal para 

apresentação de cotação, por meio físico ou eletrônico. 

 

5.5.10. A diferença entre os preços cotados não deve se mostrar desarrazoada, 

de forma que se verifique discrepância entre os valores coletados na 
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pesquisa realizada pela Administração, assim como estes e os sabidamente 

praticados no mercado, de modo que não reflitam a realidade, tornando-se 

inadequadas para delimitar as licitações. 

 

5.5.11. O valor estimado do contrato a ser celebrado pela APPA será sigiloso, 

facultando-se à contratante, mediante justificação na fase de preparação, 

conferir publicidade ao valor estimado do objeto da licitação, sem prejuízo 

da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações 

necessárias para a elaboração das propostas. 

 

5.5.12. Na hipótese em que for adotado o critério de julgamento por maior 

desconto, a informação de que trata o subitem 5.5.11 constará do 

instrumento convocatório. 

 

5.5.13. No caso de julgamento por melhor técnica, o valor do prêmio ou da 

remuneração será incluído no instrumento convocatório. 

 

5.5.14. A informação relativa ao valor estimado do objeto da licitação, ainda que 

tenha caráter sigiloso, será disponibilizada a órgãos de controle externo e 

interno, devendo a APPA registrar em documento formal sua 

disponibilização aos órgãos de controle, sempre que solicitado. 

 

 

5.6. Instrumento convocatório 

5.6.1. Os procedimentos licitatórios, a pré-qualificação e os contratos disciplinados 

por este Regulamento serão divulgados no sítio eletrônico da APPA, 

devendo ser adotados os seguintes prazos mínimos para apresentação de 

propostas ou lances, contados a partir da divulgação do instrumento 

convocatório: 

I - para aquisição de bens:  

a) 5 (cinco) dias úteis, quando adotado como critério de julgamento o menor 

preço ou o maior desconto;  

b) 10 (dez) dias úteis, nas demais hipóteses;  

II - para contratação de obras e serviços:  

a) 15 (quinze) dias úteis, quando adotado como critério de julgamento o 

menor preço ou o maior desconto;  

b) 30 (trinta) dias úteis, nas demais hipóteses;  

III - no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias úteis para licitação em que se 

adote como critério de julgamento a melhor técnica ou a melhor combinação 
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de técnica e preço, bem como para licitação em que haja contratação semi-

integrada ou integrada. 

 

5.6.2. As modificações promovidas no instrumento convocatório serão objeto de 

divulgação nos mesmos termos e prazos dos atos e procedimentos 

originais, exceto quando a alteração não afetar a preparação das propostas. 

 

5.6.3. O instrumento convocatório deve definir claramente o objeto a ser licitado, 

a experiência e a abrangência necessária ao Fornecedor do produto ou 

serviço a ser adquirido. 

 

5.6.4. O instrumento convocatório deverá conter os seguintes elementos: 

I - o objeto da licitação; 

II - a forma de realização da licitação, eletrônica ou presencial; 

III - o modo de disputa, aberto, fechado ou combinado, os critérios de 

classificação para cada etapa da disputa e as regras para apresentação de 

propostas e de lances; 

IV - os requisitos de conformidade das propostas; 

V - o prazo de apresentação de propostas; 

VI - os critérios de julgamento e os critérios de desempate; 

VII - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o 

caso, permitida a fixação de preços máximos e vedada a fixação de preços 

mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação a preços de referência, 

sem prejuízo do sigilo do valor orçado, que será mantido até o final da etapa 

de negociação; 

VIII - os requisitos de habilitação;  

IX - exigências, quando for o caso:  

a) de marca ou modelo; 

b) de amostra; 

c) de certificação de qualidade do produto ou do processo de fabricação 

como requisito para aceitação das propostas na licitação; e 

d) de carta de solidariedade emitida pelo fabricante. 

X - o prazo de validade da proposta; 

XI - os prazos e meios para apresentação de pedidos de esclarecimento, 

impugnações e recursos; 

XII - os prazos e condições para entrega do objeto; 

XIII - as formas, condições e prazos de pagamento, bem como o critério de 

reajuste, quando for o caso; 

XIV - a exigência de garantias e seguros, quando for o caso; 
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XV - as sanções; 

XVI - outras indicações específicas da licitação. 

 

5.6.5. É vedado constar do instrumento convocatório, excetuando as 

possibilidades previstas neste Regulamento e que demandam de prévia 

motivação, as seguintes disposições: 

I - cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o 

caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 

naturalidade, da sede ou domicílio das Licitantes, sem prévia motivação; 

II - qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 

específico objeto do contrato; 

III - exigência de comprovação de atividades ou de aptidão, com limitações 

de tempo, época, locais específicos que inibam indevidamente a 

participação na licitação; 

IV - utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, 

subjetivo ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio 

da igualdade entre as Licitantes. 

 

5.7. Modos de disputa 

5.7.1. Poderão ser adotados os modos de disputa aberto ou fechado, ou, quando 

o objeto da licitação puder ser parcelado, a combinação de ambos, 

observado o disposto no inciso III do subitem 5.1.1. 

 

5.7.2. No modo de disputa aberto, os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento 

adotado. 

 

5.7.3. No modo de disputa fechado, as propostas apresentadas pelos licitantes 

serão sigilosas até a data e a hora designadas para que sejam divulgadas. 

 

5.7.4. Quando for adotado o modo de disputa aberto, poderão ser admitidos: 

I - a apresentação de lances intermediários; 

II - o reinício da disputa aberta, após a definição do melhor lance, para 

definição das demais colocações, quando existir diferença de pelo menos 

10% (dez por cento) entre o melhor lance e o subsequente. 

 

5.7.5. Consideram-se intermediários os lances: 

I - iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o julgamento 

pelo critério da maior oferta; 
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II - iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais 

critérios de julgamento. 

 

5.8. Critérios de julgamento 

5.8.1. Poderão ser utilizados os seguintes critérios de julgamento: 

I - menor preço; 

II - maior desconto; 

III - melhor combinação de técnica e preço; 

IV - melhor técnica; 

V - melhor conteúdo artístico; 

VI - maior oferta de preço; 

VII - maior retorno econômico; 

VIII - melhor destinação de bens alienados. 

 

5.8.2. Os critérios de julgamento serão expressamente identificados no 

instrumento convocatório e poderão ser combinados na hipótese de 

parcelamento do objeto. 

 

5.8.3. Na hipótese de adoção dos critérios referidos nos incisos III, IV, V e VII do 

subitem 5.8.1, o julgamento das propostas será efetivado mediante o 

emprego de parâmetros específicos, definidos no instrumento convocatório, 

destinados a limitar a subjetividade do julgamento. 

 

5.8.4. Para efeito de julgamento, não serão consideradas vantagens não previstas 

no instrumento convocatório. 

 

5.8.5. O critério previsto no inciso II do subitem 5.8.1: 

I - terá como referência o preço global fixado no instrumento convocatório, 

estendendo-se o desconto oferecido nas propostas ou lances vencedores a 

eventuais termos aditivos; 

II - no caso de obras e serviços de engenharia, o desconto incidirá de forma 

linear sobre a totalidade dos itens constantes do orçamento estimado, que 

deverá obrigatoriamente integrar o instrumento convocatório. 

 

5.8.6. Quando for utilizado o critério “melhor combinação de técnica e preço”, a 

avaliação das propostas técnicas e de preço considerará o percentual de 

ponderação mais relevante, limitado a 70% (setenta por cento). 
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5.8.7. Quando for utilizado o critério “maior retorno econômico”, os lances ou 

propostas terão o objetivo de proporcionar economia à APPA, por meio da 

redução de suas despesas correntes, remunerando-se o licitante vencedor 

com base em percentual da economia de recursos gerada. 

 

5.8.8. Na implementação do critério “melhor destinação dos bens alienados”, será 

obrigatoriamente considerada, nos termos do respectivo instrumento 

convocatório, a repercussão, no meio social, da finalidade para cujo 

atendimento o bem será utilizado pelo adquirente. 

 

5.8.9. O descumprimento da finalidade a que se refere o subitem 5.8.8 resultará 

na imediata restituição do bem alcançado ao acervo patrimonial da APPA, 

vedado, nessa hipótese, o pagamento de indenização em favor do 

adquirente. 

 

5.8.10. Em caso de empate entre 2 (duas) propostas, serão utilizados, na ordem 

em que se encontram enumerados, os seguintes critérios de desempate: 

I - disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 

proposta fechada, em ato contínuo ao encerramento da etapa de 

julgamento; 

II - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que 

exista sistema objetivo de avaliação instituído; 

III - os critérios estabelecidos no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro 

de 1991, e no § 2o do art. 3o da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; 

IV - sorteio. 

 

5.8.11. Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, será promovida a 

verificação de sua efetividade, promovendo-se a desclassificação daqueles 

que: 

I - contenham vícios insanáveis; 

II - descumpram especificações técnicas constantes do instrumento 

convocatório; 

III - apresentem preços manifestamente inexequíveis; 

IV - se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação; 

V - não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 

APPA; 

VI - apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento 

convocatório, salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da 
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adjudicação do objeto e sem que se prejudique a atribuição de tratamento 

isonômico entre os licitantes. 

 

5.8.12. A verificação da efetividade dos lances ou propostas poderá ser feita 

exclusivamente em relação aos lances e propostas mais bem classificado. 

 

5.8.13. A APPA poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das 

propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada. 

 

5.8.14. Nas licitações de obras e serviços de engenharia, consideram-se 

inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por 

cento) do menor dos seguintes valores: 

I - média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta 

por cento) do valor do orçamento estimado pela APPA; ou 

II - valor do orçamento estimado pela APPA. 

5.8.15. Para os demais objetos, para efeito de avaliação da exequibilidade ou 

de sobrepreço, deverão ser estabelecidos critérios de aceitabilidade de 

preços que considerem o preço global, os quantitativos e os preços 

unitários, assim definidos no instrumento convocatório. 

 

5.8.16. Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira 

colocação na etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posição em 

decorrência da desclassificação de outra que tenha obtido colocação 

superior, a APPA deverá negociar condições mais vantajosas com quem o 

apresentou. 

 

5.8.17. A negociação deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a 

ordem inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, 

mesmo após a negociação, permanecer acima do orçamento estimado. 

 

5.8.18. Se depois de adotada a providência referida no subitem 5.8.16 não for 

obtido valor igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, a 

licitação será declarada fracassada. 

 

5.9. Critérios de habilitação 

5.9.1. A habilitação será apreciada exclusivamente a partir dos seguintes 

parâmetros: 

I - habilitação jurídica; 

II - qualificação técnica; 
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III - qualificação econômico-financeira; 

IV - regularidade fiscal; 

V - recolhimento de quantia a título de adiantamento, tratando-se de 

licitações em que se utilize como critério de julgamento a maior oferta de 

preço. 

 

5.9.2. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá 

em: 

I - cédula de identidade, no caso de pessoa física; 

II - registro comercial, no caso de empresa individual; 

III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais sendo que, no caso 

de sociedades por ações, deverá se fazer acompanhar da ata de eleição de 

seus administradores;  

IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 

de ato formal de designação de diretoria em exercício; 

V - decreto de autorização ou equivalente, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente quando a 

atividade assim o exigir. 

 

5.9.3. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á: 

I - ao registro ou à inscrição na entidade profissional competente; 

II - à comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação, e indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal 

técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, 

bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que 

se responsabilizará pelos trabalhos; 

III - à prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando 

for o caso; 

IV - prova de requisitos de sustentabilidade ambiental, quando couber. 

 

5.9.4. No caso das licitações pertinentes a aquisição de bens, obras e serviços, a 

comprovação da aptidão referida no inciso II do subitem 5.9.3 será feita por 

atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, se 

houver, suficientes para comprovar a aptidão do licitante. 
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5.9.5. A exigência relativa à capacitação técnica limitar-se-á à apresentação pelo 

licitante de Certidão de Acervo Técnico - CAT, acompanhada do respectivo 

Atestado, por execução de obra ou serviço de características semelhantes 

às do objeto da licitação, limitadas estas exclusivamente às parcelas de 

maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, conforme 

previsto no instrumento convocatório. 

 

5.9.6. As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo 

mencionadas no subitem 5.9.5 serão definidas no instrumento convocatório 

podendo, conforme o caso, ser exigida uma experiência correspondente a 

até 50% (cinquenta por cento) de tais parcelas, salvo expressa justificativa 

técnica que motive o aumento de referido percentual, podendo ser admitida 

a somatória de atestados, conforme instrumento convocatório. 

 

5.9.7. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da 

capacitação técnica deverão participar da execução do contrato, admitindo-

se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, 

desde que aprovada previamente pela APPA. 

 

5.9.8. Nas licitações para fornecimento de bens, desde que devidamente 

justificada a pertinência dessa exigência no processo administrativo de 

contratação, a APPA poderá fixar no instrumento convocatório da licitação 

a exigência de apresentação de atestados fornecidos por pessoa jurídica 

de direito público ou privado informando que a licitante já executou objeto 

compatível e pertinente em quantidades, características e prazos com o 

objeto da licitação, podendo ser exigida uma experiência correspondente a 

até 50% (cinquenta por cento) do referido objeto, salvo expressa justificativa 

técnica que motive o aumento de referido percentual, admitida a somatória 

de atestados, conforme instrumento convocatório. 

 

5.9.9. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á à 

apresentação de balanço patrimonial do último exercício social já exigível 

na forma da lei e de certidão negativa de falências e concordatas. 

 

5.9.10. A comprovação da boa situação financeira da empresa será feita de 

forma objetiva, por meio de cálculo de índices contábeis previstos no 

instrumento convocatório e devidamente justificados no processo 

administrativo da licitação, vedada a exigência de índices e valores não 

usualmente adotados. 

Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:39. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:31



 
 

Comissão Permanente de Licitação e Cadastro 

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143                                                                           www.portosdoparana.pr.gov.br 

 
 

 
Pág. 34 de 52 

 

5.9.11. A exigência constante no subitem 5.9.10 limitar-se-á à demonstração da 

capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá 

que assumir, vedada a fixação de valores mínimos de faturamento anterior, 

índices de rentabilidade ou lucratividade. 

 

5.9.12. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista consistirá em: 

I - Prova de inscrição no CNPJ ou CPF, conforme o caso; 

II - Prova de regularidade com a Fazenda Pública da União, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos 

Federais e a Dívida Ativa da União; 

III - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade 

do FGTS (CRF); 

IV – Prova da regularidade com a Fazenda Pública do Estado do Paraná e 

do Estado em que estiver estabelecido o licitante, mediante a apresentação 

da Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual; 

V – Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários e Dívida Ativa 

Municipal, no caso de prestador de serviços; 

VI – Prova da regularidade com a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT). 

 

5.9.13. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 

original, mediante cópia autenticada por cartório competente ou por 

empregado da APPA, membro da comissão de licitação ou pregoeiro, por 

publicação em órgão da imprensa oficial ou obtidos pela internet em sítios 

oficiais do órgão emissor. 

 

5.9.14. Os documentos de habilitação poderão ser substituídos, total ou 

parcialmente, pelo Certificado de Registro Cadastral – CRC. 

 

5.9.15. As certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal e tributária, 

desde que assim instituídas pelo órgão emissor, poderão ser emitidas pela 

internet (rede mundial de computadores), sendo válidas 

independentemente de assinatura ou chancela de servidor dos órgãos 

emissores. 

 

5.9.16. A habilitação atenderá ainda as seguintes disposições: 
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I - os documentos de habilitação serão exigidos apenas do licitante 

vencedor, exceto no caso de inversão de fases; 

II - no caso de inversão de fases, só serão abertos os envelopes e julgadas 

as propostas dos licitantes previamente habilitados; 

III - poderão ser exigidos requisitos de sustentabilidade ambiental; 

IV - poderá ser solicitada a comprovação da legitimidade dos atestados de 

capacidade técnica apresentados, mediante, dentre outros documentos, de 

cópia do respectivo contrato, endereço da contratante e local em que foram 

prestados os serviços. 

 

5.10. Disposições específicas para obras e serviços de engenharia 

5.10.1. Os contratos destinados à execução de obras e serviços de engenharia 

admitirão os seguintes regimes, desde que observado os ditames da Lei 

13.303/2016: 

I - empreitada por preço unitário, nos casos em que os objetos, por sua 

natureza, possuam imprecisão inerente de quantitativos em seus itens 

orçamentários; 

II - empreitada por preço global, quando for possível definir previamente no 

projeto básico e/ou executivos, com boa margem de precisão, as 

quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase 

contratual; 

III - contratação por tarefa, em contratações de profissionais autônomos ou 

de pequenas empresas para realização de serviços técnicos comuns e de 

curta duração; 

IV - empreitada integral, nos casos em que o contratante necessite receber 

o empreendimento, normalmente de alta complexidade, em condição de 

operação imediata; 

V - contratação semi-integrada, quando for possível definir previamente no 

projeto básico as quantidades dos serviços a serem posteriormente 

executados na fase contratual, em obra ou serviço de engenharia que possa 

ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias; 

VI - contratação integrada, quando a obra ou o serviço de engenharia for de 

natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica do 

objeto licitado ou puder ser executado com diferentes metodologias ou 

tecnologias de domínio restrito no mercado. 

 

5.10.2. Serão obrigatoriamente precedidas pela elaboração de projeto básico, 

disponível para exame de qualquer interessado, as licitações para a 
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contratação de obras e serviços, com exceção daquelas em que for adotado 

o regime de contratação integrada. 

 

5.10.3. As contratações sob regime de execução de contratação semi-

integradas e integrada restringir-se-ão a obras e serviços de engenharia e 

observarão, além das disposições contidas na Lei 13.303/16, os seguintes 

requisitos: 

I - o instrumento convocatório deverá conter: 

a) anteprojeto de engenharia, no caso de contratação integrada, com 

elementos técnicos que permitam a caracterização da obra ou do serviço e 

a elaboração e comparação, de forma isonômica, das propostas a serem 

ofertadas pelos particulares; 

b) projeto básico, nos casos de empreitada por preço unitário, de 

empreitada por preço global, de empreitada integral e de contratação semi-

integrada; 

c) parecer técnico, assim entendido como sendo a definição precisa das 

frações do empreendimento em que haverá liberdade de as contratadas 

inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, seja em termos de 

modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no 

projeto básico da licitação, seja em termos de detalhamento dos sistemas e 

procedimentos construtivos previstos nessas peças técnicas; 

d) matriz de riscos. 

II - o valor estimado do objeto a ser licitado será calculado: 

a) a partir de custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à 

mediana de seus correspondentes no sistema de registro de preços 

utilizado pela APPA, no caso de obras e serviços de engenharia contratadas 

pelo regime de empreitada semi-integrada; 

b) com base em valores de mercado, em valores pagos pela administração 

pública em serviços e obras similares ou em avaliação do custo global da 

obra, aferido mediante orçamento sintético ou metodologia expedita ou 

paramétrica, quando das contratações de obras e serviços de engenharia 

contratadas pelo regime de empreitada integrada. 

III - o critério de julgamento a ser adotado será o de menor preço ou de 

melhor combinação de técnica e preço, pontuando-se na avaliação técnica 

as vantagens e os benefícios que eventualmente forem oferecidos para 

cada produto ou solução; 

IV - na contratação semi-integrada, o projeto básico poderá ser alterado 

pela Licitante/Contratada para contemplar as alterações decorrentes das 

liberalidades constantes no edital, desde que aprovadas pela área 
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competente da APPA, uma vez demonstrada a superioridade das inovações 

em termos de: 

a) redução de custos; 

b) aumento da qualidade; 

c) redução do prazo de execução; 

d) facilidade de manutenção; ou 

e) facilidade de operação. 

 

5.10.4. No caso dos orçamentos de obras e serviços de engenharia contratados 

pelo regime de execução de empreitada integrada: 

I - sempre que o anteprojeto da licitação, por seus elementos mínimos, 

assim o permitir, as estimativas de preço devem se basear em orçamento 

tão detalhado quanto possível, devendo a utilização de estimativas 

paramétricas e a avaliação aproximada baseada em outras obras similares 

ser realizadas somente nas frações do empreendimento não 

suficientemente detalhadas no anteprojeto da licitação, exigindo-se das 

contratadas, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento em seus 

demonstrativos de formação de preços; 

II - quando utilizada metodologia expedita ou paramétrica para abalizar o 

valor do empreendimento ou de fração dele, consideradas as disposições 

do inciso I, entre 2 (duas) ou mais técnicas estimativas possíveis, deve ser 

utilizada nas estimativas de preço-base a que viabilize a maior precisão 

orçamentária, exigindo-se das licitantes, no mínimo, o mesmo nível de 

detalhamento na motivação dos respectivos preços ofertados. 

 

5.10.5. Nas contratações integradas ou semi-integradas em que a 

Licitante/Contratada apresentar proposta de alteração de projeto básico que 

venha a ser aprovada pela área competente da APPA, os riscos decorrentes 

de fatos supervenientes deverão ser alocados na Matriz de Risco como 

sendo responsabilidade integral da Contratada, que deverá arcar 

integralmente com os custos e efeitos decorrentes da alteração que se 

mostrarem associados às parcelas para alteradas. 

 

5.10.6. Não será admitida, por parte da APPA, como justificativa para a adoção 

do regime de contratação integrada, a ausência de projeto básico. 

 

5.10.7. É vedada a participação direta ou indireta nas licitações para obras e 

serviços de engenharia de: 
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I - pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto 

básico da licitação;  

II - pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração 

do anteprojeto ou do projeto básico da licitação;  

III - pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto básico da 

licitação seja administrador, controlador, gerente, responsável técnico, 

subcontratado ou sócio, neste último caso quando a participação superar 

5% (cinco por cento) do capital votante. 

 

5.10.8. Na contratação de obras e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser 

estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho da 

Contratada, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de 

sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos no instrumento 

convocatório e no contrato. 

5.10.9. Mediante justificativa expressa e desde que não implique perda de 

economia de escala, poderá ser celebrado mais de um contrato para 

executar serviço de mesma natureza quando o objeto da contratação puder 

ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de uma 

Contratada. 

 

5.11. Disposições específicas para aquisição de bens 

5.11.1. A licitação para aquisição de bens poderá contemplar, desde que 

devidamente justificados, os seguintes requisitos: 

I - indicação de marca ou modelo, nas seguintes hipóteses: 

a) em decorrência da necessidade de padronização do objeto;   

b) quando determinada marca ou modelo comercializado por mais de um 

Fornecedor constituir, em razão de circunstância técnica, jurídica ou 

operacional, o único capaz de atender o objeto do contrato;   

c) quando for necessária, para compreensão do objeto, a identificação de 

determinada marca ou modelo apto a servir como referência, situação em 

que será obrigatório o acréscimo da expressão “ou similar ou de melhor 

qualidade”; 

II - exigência de amostra do bem no procedimento de pré-qualificação e na 

fase de julgamento das propostas ou de lances;   

III - exigência de certificação da qualidade do produto ou do processo 

de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, por instituição 

previamente credenciada. 
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5.11.2. O edital poderá exigir, como condição de aceitabilidade da proposta, a 

adequação às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) ou a certificação da qualidade do produto por instituição 

credenciada pelo Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial (Sinmetro). 

5.11.3. Será facultado à APPA a exclusão de marcas ou de produtos quando: 

I – decorrente de pré-qualificação do objeto; 

II – indispensável para melhor atendimento do interesse da APPA, 

comprovado mediante justificativa técnica, operacional ou jurídica; 

III – mediante processo administrativo restar comprovado que os produtos 

adquiridos e utilizados anteriormente não apresentaram o padrão de 

qualidade mínimo necessário ao atendimento às necessidades da APPA 

 

5.11.4. Será dada publicidade, com periodicidade mínima semestral, em sítio 

eletrônico oficial na internet de acesso irrestrito, à relação das aquisições 

de bens efetivadas pela APPA, compreendidas as seguintes informações: 

I - identificação do bem comprado, de seu preço unitário e da quantidade 

adquirida;   

II - nome do fornecedor;   

III - valor total de cada aquisição. 

 

5.12. Disposições específicas para alienação de bens 

5.12.1. A alienação de bens por empresas públicas e por sociedades de 

economia mista será precedida de: 

I - avaliação formal do bem contemplado, ressalvadas as seguintes 

hipóteses: 

a) na transferência de bens a órgãos e entidades da administração pública, 

inclusive quando efetivada mediante permuta, observadas as normas 

estabelecidas pela agência reguladora;  

b) na doação de bens móveis para fins e usos de interesse social, após 

avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica 

relativamente à escolha de outra forma de alienação, observadas as normas 

estabelecidas pela agência reguladora;  

 II - licitação, ressalvadas as seguintes hipóteses: 

a) prestação ou execução, de forma direta, serviços ou obras 

especificamente relacionados com o objeto social da APPA; 

b) nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada a suas 

características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas 

e específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo. 
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5.12.2. Estendem-se à atribuição de ônus real a bens integrantes do acervo 

patrimonial da APPA as normas deste Regulamento aplicáveis à sua 

alienação, inclusive em relação às hipóteses de dispensa e de 

inexigibilidade de licitação. 

 

6. TRAMITAÇÃO DE RECURSOS 

6.1. Os procedimentos licitatórios regidos por este Regulamento terão fase 

recursal única. 

 

6.2. As razões de recursos deverão ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, contado a partir da data da publicidade do ato em meio eletrônico 

ou da lavratura da ata da sessão, se presentes todos os licitantes. 

 

6.3. O prazo para apresentação de contrarrazões será de 05 (cinco) dias úteis e 

começará imediatamente após o encerramento do prazo a que se refere o 

item 6.2. 

 

6.4. É assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos 

autos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

 

6.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Regulamento, exclui-se o dia 

do início e inclui-se o do vencimento. 

 

6.6. Os prazos se iniciam e vencem exclusivamente em dias úteis. 

 

6.7. O recurso será dirigido à autoridade que praticou o ato recorrido, a qual 

apreciará sua admissibilidade, cabendo a esta reconsiderar ou não sua 

decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis e fazê-lo subir à autoridade 

superior, devidamente informado, devendo a decisão final ser proferida 

dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

6.8. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

6.9. No caso da inversão de fases, os licitantes poderão apresentar recursos 

após a fase de habilitação e após a fase de julgamento das propostas. 

 

6.10. No pregão, aplica-se o disposto na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 
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7. FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS 

 

7.1. Disposições gerais 

7.1.1. Os contratos de que trata este Regulamento serão regidos por suas 

respectivas cláusulas e pelos preceitos de direito privado. 

 

7.1.2. A formalização da contratação será feita por meio de: 

I – celebração de contrato, obrigatório nos casos precedidos de licitação ou 

contratação direta em que: 

a) exista obrigação futura para o contratado, não garantida por assistência 

técnica ou certificado de garantia; 

b) o objeto seja manutenção de equipamentos, bens ou instalações da 

APPA; 

c) o objeto seja concessão ou permissão de uso de bens pertencentes à 

APPA; 

II – emissão de Ordem de Fornecimento, Ordem de Serviço ou instrumentos 

equivalentes; 

III – celebração de Termo Aditivo, na hipótese de: 

a) alteração de prazo; 

b) alteração de preço, excetuando-se os reajustes, atualizações, 

compensações ou penalizações financeiras, decorrentes de condições de 

pagamento previstas no contrato, que poderão ser efetivados por 

apostilamento; ou  

c) supressão ou ampliação de objeto ou valor, nos casos permitidos em Lei. 

 

7.1.3. Independem de termo aditivo, podendo ser efetivada por simples 

apostilamento, a formalização do reajustamento de preços previsto no 

instrumento convocatório e no contrato, bem como atualizações, 

compensações ou penalizações financeiras, decorrentes de condições de 

pagamento previstas no contrato. 

 

7.1.4. A redução a termo do contrato poderá ser dispensada no caso de pequenas 

despesas de pronta entrega e pagamento das quais não resultem 

obrigações futuras por parte da APPA. 

 

7.1.5. Poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, 

serviços e compras. 
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7.1.6. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de 

garantia: 

I - caução em dinheiro; 

II - seguro-garantia; 

III - fiança bancária. 

 

7.1.7. A garantia a que se refere o item 7.1.5 não excederá a 5% (cinco por cento) 

do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições nele 

estabelecidas. 

 

7.1.8. Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo 

complexidade técnica e riscos financeiros elevados, o limite de garantia 

poderá ser elevado para até 10% (dez por cento) do valor do contrato. 

 

7.1.9. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a 

execução do contrato, devendo ser atualizada monetariamente na hipótese 

do inciso I do item 7.1.6. 

 

7.1.10. A duração dos contratos regidos por este Regulamento não excederá a 

5 (cinco) anos, contados a partir de sua celebração, exceto: 

I - para projetos contemplados no plano de negócios e investimentos da 

APPA; 

II - nos casos em que a pactuação por prazo superior a 5 (cinco) anos seja 

prática rotineira de mercado e a imposição desse prazo inviabilize ou onere 

excessivamente a realização do negócio. 

 

7.1.11. É vedado o contrato por prazo indeterminado. 

 

7.2. Publicidade dos contratos 

7.2.1. O extrato dos termos contratuais e de seus correspondentes aditamentos 

devem ser publicados no Diário Oficial do Estado do Paraná e em sítio 

eletrônico da APPA, até o décimo dia útil do mês subsequente à 

contratação. 

 

7.2.2. A publicidade a que se refere o subitem 7.2.1 poderá ser realizada 

mensalmente, de forma conjunta, reunindo todas as contratações 

celebradas no período. 
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7.2.3. É permitido a qualquer interessado o conhecimento dos termos do contrato 

e a obtenção de cópia autenticada de seu inteiro teor ou de qualquer de 

suas partes, admitida a exigência de ressarcimento dos custos, nos termos 

previstos na Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

 

7.3. Formalização dos contratos 

7.3.1. A APPA convocará o licitante vencedor ou o destinatário de contratação 

com dispensa ou inexigibilidade de licitação para assinar o termo de 

contrato, observados o prazo e as condições estabelecidos, sob pena de 

decadência do direito à contratação. 

 

7.3.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual 

período. 

 

7.3.3. É facultado à APPA, quando o convocado não assinar o termo de contrato 

no prazo e nas condições estabelecidos: 

I - convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em conformidade com 

o instrumento convocatório; 

II – declarar fracassada a licitação. 

 

7.4. Alteração dos contratos 

7.4.1. Os contratos regidos por este Regulamento poderão ser alterados 

qualitativamente e quantitativamente, por acordo das partes e mediante 

prévia justificativa da autoridade competente, vedando-se alterações que 

resultem em violação ao dever de licitar, nos seguintes casos: 

I - quando houver modificação do projeto ou das especificações, para 

melhor adequação técnica aos seus objetivos; 

II - quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 

acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos 

por este Regulamento; 

III - quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

IV - quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou 

serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica 

da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

V - quando necessária a modificação da forma de pagamento, por 

imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial 

atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao 
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cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de 

fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 

VI - para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre 

os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa 

remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção 

do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 

sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, 

ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 

configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 

 

7.4.2. O contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, 

até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, 

no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 

50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. 

 

7.4.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos 

no subitem 7.4.2, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado 

entre os contratantes. 

 

7.4.4. Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para 

obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, 

respeitados os limites estabelecidos no subitem 7.4.2. 

 

7.4.5. No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver 

adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, esses materiais 

deverão ser pagos pela APPA pelos custos de aquisição regularmente 

comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por 

outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que 

regularmente comprovados. 

 

7.4.6. A criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos 

legais, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas 

após a data da apresentação da proposta, com comprovada repercussão 

nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para 

menos, conforme o caso. 
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7.4.7. Em havendo alteração do contrato que aumente os encargos do contratado, 

a APPA deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-

financeiro inicial. 

 

7.4.8. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto 

no próprio contrato e as atualizações, compensações ou penalizações 

financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem 

como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do 

seu valor corrigido, não caracterizam alteração do contrato e podem ser 

registrados por simples apostila, dispensada a celebração de aditamento. 

 

7.4.9. É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes 

alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada. 

 

7.5. Inexecução e rescisão do contrato 

7.5.1. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, 

com as consequências cabíveis. 

 

7.5.2. Constituem motivo para rescisão do contrato: 

I - o não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 

prazos; 

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, 

projetos e prazos; 

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos 

prazos estipulados; 

IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa 

e prévia comunicação à Administração; 

VI - a alteração subjetiva da execução do contratado, mediante: 

a) a subcontratação parcial do seu objeto, a cessão ou transferência, total 

ou parcial, a quem não atenda às condições de habilitação e sem prévia 

autorização da Administração; 

b) a fusão, cisão, incorporação, ou associação do contratado com outrem, 

não admitidas no edital e no contrato; 

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade 

designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de 

seus superiores; 

Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:39. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:31



 
 

Comissão Permanente de Licitação e Cadastro 

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143                                                                           www.portosdoparana.pr.gov.br 

 
 

 
Pág. 46 de 52 

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em 

registro próprio; 

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 

empresa, que prejudique a execução do contrato; 

XII - as razões de interesse público, de alta relevância e amplo 

conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da 

APPA e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou 

compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite 

permitido no item 7.4.2 deste regulamento; 

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, 

por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade 

pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 

repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente 

do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 

previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela 

suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 

normalizada a situação; 

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 

Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas 

destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o 

direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que 

seja normalizada a situação; 

XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto 

para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, 

bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto; 

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 

comprovada, impeditiva da execução do contrato; 

XVIII - a falta de integralização da garantia nos prazos estipulados; 

XIX - o descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores 

de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos; 

XX - a superveniência da declaração de inidoneidade para licitar e contratar 

com a Administração; 
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XXI - o perecimento do objeto contratual, tornando impossível o 

prosseguimento da execução da avença; 

XII - ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinação ou qualquer 

outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; 

ter impedido, perturbado ou fraudado a realização de qualquer ato de 

procedimento licitatório público; ter afastado ou procurado afastar licitante, 

por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; ter 

fraudado licitação pública ou contrato dela decorrente; ter criado, de modo 

fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública 

ou celebrar contrato administrativo; ter obtido vantagem ou benefício 

indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de 

contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, 

no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos 

contratuais; ter manipulado ou fraudado o equilíbrio econômico-financeiro 

dos contratos celebrados com a administração pública; ter dificultado 

atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes 

públicos, ou ter intervindo em sua atuação, inclusive no âmbito das agências 

reguladoras e dos órgãos de fiscalização. 

 

7.5.3. A rescisão do contrato poderá ser: 

I - por ato unilateral e escrito de qualquer das partes; 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de 

contratação, desde que haja conveniência para a APPA; 

III - judicial, nos termos da legislação. 

 

7.5.4. A rescisão por ato unilateral a que se refere o inciso I do subitem 7.5.3, 

poderá ser suscitada pela APPA , nos casos enumerados nos incisos I a XII 

e XVII a XX do item 7.5.2, podendo ser suscitada pelo contratado nos casos 

enumerados nos incisos XIII a XVI do item 7.5.2, devendo a mesma ser 

precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada, 

ressalvado o direito ao contraditório e ampla defesa. 

 

7.5.5. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, 

será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente 

comprovados, e no caso do contratado terá este ainda direito a: 

I - devolução da garantia; 

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

III - pagamento do custo da desmobilização. 
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7.5.6. A rescisão por ato unilateral da APPA acarreta as seguintes consequências, 

sem prejuízo das demais sanções previstas em lei ou neste Regulamento: 

I - assunção imediata do objeto contratado, pela APPA, no estado e local 

em que se encontrar; 

II - execução da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais 

prejuízos sofridos pela APPA; 

III - na hipótese de insuficiência da garantia contratual, a retenção dos 

créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

APPA. 

 

8. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 

8.1. A gestão e a fiscalização do contrato consistem na verificação da 

conformidade da sua escorreita execução e da alocação dos recursos 

necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do pactuado, 

devendo ser exercido pelo gestor do contrato. 

 

8.2. O gestor do contrato deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução do contrato. 

 

8.3. A Contratada deverá designar e indicar seu representante legal ou seu 

preposto, que a representará e se responsabilizará por todos os aspectos 

técnicos e legais, devendo efetuar o acompanhamento continuo e periódico 

da execução do contrato. 

 

8.4. As partes anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. 

 

8.5. São competências do gestor do contrato: 

I - provocar a instauração de processo administrativo com o objetivo de 

apurar responsabilidade ou prejuízo resultante de erro ou vício na execução 

do contrato ou de promover alteração contratual, especialmente no caso de 

solução adotada em projeto inadequado, desatualizado tecnologicamente 

ou inapropriado ao local específico; 

II - identificar a necessidade de modificar ou adequar a forma de execução 

do objeto contratado; e 

III - atestar a plena execução do objeto contratado. 

 

8.6. É dever do representante da Contratada: 
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I - zelar pela manutenção, durante todo o período de execução do contrato, 

das condições estabelecidas no Instrumento Convocatório e das Normas 

Regulamentadoras e Legislação correlata do Meio Ambiente e Segurança e 

Medicina de Trabalho, como também da regularidade fiscal e obrigações 

trabalhistas; 

II - zelar pela execução ou fornecimento do objeto contratual em 

conformidade com as normas técnicas vigentes; 

III - zelar pela plena, total e perfeita execução do objeto contratado. 

 

8.7. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e 

responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de 

sanções administrativas, previstas no Contrato e na legislação vigente, 

podendo culminar em rescisão contratual. 

 

9. APLICAÇÃO DE PENALIDADES 

9.1. Qualquer pessoa física ou jurídica que praticar atos em desacordo com este 

Regulamento sujeita-se às sanções aqui previstas, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal. 

 

9.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a APPA poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a APPA, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

 

9.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da 

perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será 

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela APPA ou cobrada 

judicialmente. 

 

9.4. As sanções de advertência e suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar poderão ser aplicadas conjuntamente 

com a multa, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo 

processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

9.5. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a APPA, poderão também ser aplicadas às 
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empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por este 

Regulamento: 

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a empresa 

pública ou a sociedade de economia mista em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

9.6. São consideradas condutas passíveis de sanções, dentre outras: 

I - não atender, sem justificativa, à convocação para assinatura do contrato 

ou retirada do instrumento equivalente; 

II - apresentar documento falso em qualquer processo administrativo 

instaurado pela APPA; 

III - frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, o processo de contratação; 

IV - afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave 

ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 

V - agir de má-fé na relação contratual, comprovada em processo 

específico;  

VI - incorrer em inexecução contratual; 

VII - ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinação ou qualquer 

outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; 

ter impedido, perturbado ou fraudado a realização de qualquer ato de 

procedimento licitatório público; ter afastado ou procurado afastar licitante, 

por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; ter 

fraudado licitação pública ou contrato dela decorrente; ter criado, de modo 

fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública 

ou celebrar contrato administrativo; ter obtido vantagem ou benefício 

indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de 

contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, 

no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos 

contratuais; ter manipulado ou fraudado o equilíbrio econômico-financeiro 

dos contratos celebrados com a administração pública; ter dificultado 

atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes 

públicos, ou ter intervindo em sua atuação, inclusive no âmbito das agências 

reguladoras e dos órgãos de fiscalização. 

 

9.7. As práticas acima exemplificadas, além de acarretarem responsabilização 

administrativa e judicial da pessoa jurídica, implicarão na responsabilidade 
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individual dos dirigentes das empresas contratadas e dos 

administradores/gestores, na qualidade de autores, coautores ou partícipes 

do ato ilícito, nos termos da Lei nº 12.846/2013. 

 

9.8. A sanção de advertência é cabível sempre que o ato praticado, ainda que 

ilícito, não seja suficiente para acarretar danos à APPA, suas instalações, 

pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros. 

 

9.9. Conforme previsto no instrumento convocatório e contratual a multa poderá 

ser aplicada: 

 

I - A multa, de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do lote no qual 

participou, poderá aplicada a quem:  

a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatório 

b) não mantiver sua proposta 

c) apresentar declaração ou documento falso 

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento 

e) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s); 

f) realizar a interposição de recursos meramente procrastinatórios; 

g) deixar de realizar a regularização da documentação de habilitação, nos 

termos do Art. 43, § 1° da Lei Complementar 123/2006; 

h) atrasar na entrega da garantia contratual, quando exigida; 

i) praticar infrações que não impliquem em inexecução contratual ou 

configurem causa de rescisão do contrato; 

j) não encaminhar, no prazo estipulado no Edital, os documentos de 

habilitação nas licitações realizadas por meio eletrônico. 

II – A multa, de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do lote no qual 

participou, poderá aplicada a quem, de forma injustificada, deixar de 

assinar o contrato, aceitar ou retirar instrumento equivalente, dentro do 

prazo estabelecido no Edital. 

III - A multa, de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do faturamento 

mensal, será aplicada por atraso injustificado na execução dos contratos 

de prestação de serviços continuados ou de fornecimento parcelado de 

bens, assim como, por atraso injustificado no cumprimento do cronograma 

físico-financeiro. 

IV - nos demais casos de atraso, poderá ser aplicada multa nunca inferior a 

5% ou superior a 10% sobre o valor da parcela não executada ou do saldo 

remanescente do contrato; 
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V - A multa, de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato ou 

saldo deste, será aplicada no caso de inexecução total ou parcial do 

contrato, assim como, quando do cometimento de infrações que culminem 

na rescisão contratual ou configurem inadimplemento total da obrigação. 

 

9.10. Cabe a sanção de suspensão em razão de ação ou omissão capaz de 

causar, ou que tenha causado dano à APPA, suas instalações, pessoas, 

imagem, meio ambiente ou a terceiros, assim como, a quem: 

I - recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a 

assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do 

prazo estabelecido pela Administração; 

II - não mantiver sua proposta; 

III - abandonar a execução do contrato; 

IV - incorrer em inexecução contratual. 

 

10. RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 

10.1. Uma vez executado o Contrato, o objeto será recebido provisoriamente, por 

intermédio do responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) 

dias da comunicação escrita da CONTRATADA, com duração máxima de 

90 (noventa) dias. 

 

10.2. O objeto será recebido definitivamente, por servidor ou comissão designada 

pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado 

pelas partes, após o decurso do prazo de observação que comprove a 

adequação do objeto aos termos contratuais. 

 

10.3. Caso seja identificado defeitos, inadequações, vícios, ou incorreções 

resultantes da execução, a CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, 

remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, 

o objeto do Contrato. 

 

 

Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:39. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:31



 
 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

Diretor da área  

C.I Setor requisitante – Justificativa da compra com o TR anexo 

Diretor da área – Solicitação 

de abertura da fase interna à 

Presidência 

Diretor Presidente – 

AUTORIZO (fase interna) CPLC – Análise do TR 

SECOMP 

 Cotações 

 Demonstrativo de 

preços 

 Relatório de pesquisa 

de preço – GMS 

 Documentação das 

empresas participantes 

 DISUPA – escolha da modalidade 

 
DIVFIN – Informações Financeiras 

 Indicação dos recursos e disponibilidade 

financeira 

 Declaração de disponibilidade financeira 

DIJUR – Elaboração do parecer e 

Minuta do contrato 

Presidência - Autorização 

SECOMP – Finalização no 

GMS e Publicação 

SECOMP 

 Cotações 

 Demonstrativo de preços 

 Relatório de pesquisa de preço 

– GMS 

 Relatório de solicitação de 

compra - GMS 

 
DISUPA – escolha da modalidade 

DIVFIN – Informações Financeiras 

•  Indicação dos recursos e disponibilidade financeira 

•   Declaração de disponibilidade financeira 

CPLC – Minuta do Edital 

DIJUR – Elaboração do parecer e Minuta do contrato 

Procedimento Licitatório 

 Preparação do edital 

 Publicação – Aviso de 

licitação 

 Inserção no Sistema 

GMS 

 Convocação dos 

membros 

 Sessão  

 Atualização do 

processo com a 

documentação  

 Relatório da Sessão 

Presidência – 

Autorização fase externa 

Pregão 

 Preparação do edital 

 Publicação – Aviso de 

licitação 

 Inserção no Sistema GMS 

 Inserção no e-licitações 

 Sessão  

 Convocação da empresa 

DIVIFIN – Habilitação 

Econômica Financeira 

SETOR REQUISITANTE 

– Habilitação Técnica 

CPLC 

 Declarar vencedor (licitações-e) 

 Relatório 

 

APROVADO 

REPROVADO 

REPROVADO 

APROVADO 

LICITAÇÃO DISPENSA 

CPLC 

Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:39. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:31



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:/Stefanny/fluxograma.doc 

Data 24/07/2019   

Setor requisitante – Pedido de empenho 

Presidência – Formalização de 

NOTA DE EMPENHO 

DIACON - Empenho 

SECONTR - Contrato 

DIJUR - Parecer 

PRESIDÊNCIA - Homologo 

CPLC - Publicação 

SETOR 

REQUISITANTE 

Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:39. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:31



61.  Outros Documentos (Anexo_18_Documento15Doc



Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:39. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:32



Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:39. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:32



Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:39. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:32



Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:39. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:32



Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:39. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:32



Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:39. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:32



Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:39. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:32



62.  Outros Documentos (Anexo_19_Documento16Doc



Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:39. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:32



Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:39. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:32



Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:39. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:32



Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:39. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:32



Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:39. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:32



Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:39. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:32



Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:39. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:32



Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:39. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:32



Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:39. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:32



Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:39. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:32



Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:39. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:32



Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:39. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:32



Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:39. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:32



Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:39. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:32



63.  Outros Documentos (Anexo_20_Documento17Doc



Inserido ao Protocolo 16.004.640-6 por Leandro Bastos Antunes em: 26/09/2019 13:39. Download realizado por JOSIEL SILVA DE LIMA em 27/09/2019 12:33



64.  Outros Documentos (Anexo_21_Informacao05DEPFIN)



De: Lucas Mothci Sarmanho [mailto:lucas.sarmanho@appa.pr.gov.br]

Enviada em: quarta-feira, 11 de setembro de 2019 14:25

Para: 'Luciano Schlumberger'; Yasmin Antunes

Cc: Ricardo Jendik Cardoso; Rodrigo Neris Cavalcan�

Assunto: RES: Resposta referente ao Protocolo 16.004.640-6 - Contraditório TCE

Boa tarde Luciano,

Analisando o relatório da 4ª Inspetoria de Controle Externo, referente ao item 4.2.3, AF 04 (págs. 58-60), “Liquidação e pagamento
irregular de despesas”, temos a informar o seguinte:

1 – Conforme apontado pelo próprio relatório, a APPA já respondeu as questões do TCE. No entanto, o assunto não foi tratado pelo
Departamento Financeiro e desconhecemos seu conteúdo ou as providências tomadas. Recomendamos que seja consultada a Diretoria de
Engenharia e Manutenção ou a Presidência para saber onde estão os arquivos e protocolos que trataram do assunto. O relatório cita, em
suas evidências, os O�cios nº 70/18 e 215/18 da APPA.

2 – Conforme descrito no e-mail anterior, atualmente todos os pagamentos são realizados mediante a apresentação de todos os
documentos requisitados no item 1.3.2 da Ordem de Serviço nº 024/2019-APPA, que trata do Manual Financeiro desta empresa pública. O
item faltante descrito pela 4ª ICE, “relatório de rastreamento” não consta na O.S. 024/2019, pois trata-se de um item específico do
Memorial Descri�vo, documento anexo ao procedimento licitatório que originou o contrato nº 076/2015. Entendemos que a conferência
de tais itens é responsabilidade da fiscalização do contrato, a qual possui os técnicos com o devido conhecimento da área que cer�ficam as
medições que são encaminhadas para pagamentos. No entanto, caso estejamos equivocados em nosso entendimento, estamos abertos à
mudança. De qualquer forma, ressaltamos que deve ser consultada a Fiscalização do contrato para melhor explanar o caso.

3 – Na “fonte do critério” o TCE cita a Lei nº 4.320/64 que, no entanto, não se aplica a APPA desde que esta deixou de ser Autarquia e
passou a ser Empresa Pública, pois passou a u�lizar a contabilidade comercial em vez da pública, baseando-se nas leis nº 6.404/76 e
11.638/2007.

Atenciosamente,

Lucas Mothci Sarmanho

Chefe do Departamento Financeiro

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA

Av. Ayrton Senna da Silva, nº 161, D.Pedro II - 83203-800, Paranaguá, PR

Contatos: (41) 3420-1104 / lucas.sarmanho@appa.pr.gov.br
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65.  Outros Documentos (Anexo_22_303portariaviagens)



  

 
PRESIDÊNCIA 

 

 

  

PORTARIA Nº 303/19  

 
 
 
 
 

 

O Diretor Presidente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, no uso de suas 

atribuições conferidas pelo Artigo 30 do Estatuto aprovado pelo Decreto Estadual nº 4881, de 26 de 

agosto de 2016; 

 

Considerando o Decreto nº 2428/2019 que regulamenta a Lei Complementar nº 104, de 7 de julho 

de 2004 que dispõe sobre as diárias de servidores e estabelece normas para o deslocamento dos 

servidores civis e militares da Administração Direta e Autárquica do Poder Executivo e aqueles 

contratados em caráter temporário, Resolve: 

 

DESIGNAR 

 

Como responsáveis pelo preenchimento das solicitações de viagens dos empregados desta 

Administração no Sistema da Central de Viagens:  

 

ELIZABETH LABORNE CHIARADIA, Secretária de Diretoria 

RAÍSSA VALDEVINO DE ARAÚJO DANTAS, Secretária da Presidência 

 

Como responsáveis pelas seguintes avaliações: 

 

Avaliação Geral: 

LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA, Diretor Presidente 

NILSON VIANA, Chefe de Gabinete 

 

Avaliação da DRH: 

GIOVATAN DE SOUZA BUENO, Chefe da Divisão de Recursos Humanos 

CID JOSÉ PEREIRA, Chefe da Seção de Administração de Pessoal 

 

Avaliação do Departamento Administrativo: 

GIOELEN EL KADRI, Chefe do Departamento Administrativo 
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PRESIDÊNCIA 

 

 

  

PORTARIA Nº 303/19  

 
 
 
 
 

 

Avaliação do Financeiro: 

LÁZARO BASSO, Chefe da Seção de Programação Financeira 

LUCAS MOTHCI SARMANHO, Chefe do Departamento Financeiro 

 

Avaliação do Ordenador de Despesas: 

LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA, Diretor Presidente 

 

Como responsável pela reserva de veículos: 

 

EVANDRO RICARDO ZIEMNICZAK, Chefe da Divisão de Manutenção Preventiva. 

 

Gabinete da Presidência, em 25 de setembro de 2019. 

 

     

(Documento assinado eletronicamente) 

LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA 

Diretor Presidente 
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66.  Certidão de Publicação DETC



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR WI8H.3LK1.7NUF.TY7P

 

CERTIDÃO AUTOMÁTICA DE PUBLICAÇÃO

 
       Certifica-se que o(a) Despacho nº 336/2019 – Coordenadoria de Gestão Estadual,

proferido(a) no processo acima citado, foi disponibilizado(a) no Diário Eletrônico do Tribunal

de Contas do Estado do Paraná nº 2154, do dia 30/09/2019, considerando-se como data de

publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário, conforme o disposto

nos §§ 3º e 4º, do art. 386, do Regimento Interno. 

 

 

 

 

Curitiba, 01/10/2019

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 288360/19
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
INTERESSADO: LOURENÇO FREGONESE, LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA, LUIZ

HENRIQUE TESSUTTI DIVIDINO



67.  Certidão de Prorrogação de Prazo



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR WI8H.3LK1.7NUF.TY4C.R

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

 1 

PROCESSO Nº: 288360/19 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 

INTERESSADO: 
LOURENÇO FREGONESE, LUIZ FERNANDO GARCIA DA 
SILVA, LUIZ HENRIQUE TESSUTTI DIVIDINO 

 

Certidão de Prorrogação de Prazo 

 

Certifico que registrei a prorrogação de prazo concedida pelo                   

Despacho n° 336/19 - CGE. Ademais, informa-se que o prazo final, considerando a 

prorrogação concedida, passou a ser 25/10/2019. 

 
DP, em 1 de outubro de 2019. 

 

JERUSA HELENA PIAZ KLOCK 

Analista de Controle - Jurídica  

 Matrícula nº 51.281-8 



68.  Recibo de Petição Intermediária - 722567-19, de 25-10-19



 

 

 

 

 

 

RECIBO DE PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA Nº: 722567/19

 

 
Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico eContas Paraná, a petição com os

seguintes dados indicados pelo credenciado:

 

 
PROCESSO: 288360/19

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
 
Tipo de petição: PETIÇÃO DE OUTRA NATUREZA

 

DOCUMENTOS ANEXOS
 - Petição (Juntada subs)

 - Outros Documentos (subs)

 

 
PETICIONÁRIO: LOURENÇO FREGONESE, CPF 403.358.449-87, através do(a) Procurador RAFAEL STREMEL,

CPF 089.008.029-17

Email: publiesc@gmail.com

Telefone: 3045-2330

 

 
Curitiba, 25 de outubro de 2019 16:59:58

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Portal eContas Paraná Página 1



69.  Petição (Juntada subs)



EXCELENTÍSSIMO SENHOR RELATOR CONSELHEIRO IVENS 

ZSCHOERPER LINHARES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

PARANÁ: 

 

 

 

 

 

 

 

Autos nº 288360/19 

 

 

LOURENÇO FREGONESE, já devidamente qualificado nos autos em epígrafe, 

vem, mui respeitosamente, perante Vossa Excelência, por seu procurador infra 

assinado, requerer a juntada do anexo substabelecimento, com o consequente 

descadastramento deste procurador dos presentes autos. Requer, além disso, 

que todas as futuras intimações sejam em nome do procurador substabelecido, 

sob pena de nulidade. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Curitiba, 25 de outubro de 2019. 

 

 

RAFAEL STREMEL 

OAB/PR 97.121 



70.  Outros Documentos (subs)



 

SUBSTABELECIMENTO  

 

 

 

  RAFAEL STREMEL, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/PR 

97.121, substabelece sem reserva de poderes em favor de ROBERLEI ALDO 

QUEIROZ, inscrito na OAB/PR 27.616, com escritório profissional à Av. Anita 

Garibaldi, nº 850, Cabral, CEP 80540-180, todos os poderes a ele outorgados 

nos autos da Prestação de Contas Anual nº 288360/19, em trâmite perante o 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná.   

 

 

Curitiba, 25 de outubro de 2019  

 

 

RAFAEL STREMEL 

OAB/PR 97.121 

 



71.  Recibo de Petição Intermediária - 722761-19, de 25-10-19



 

 

 

 

 

 

RECIBO DE PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA Nº: 722761/19

 

 
Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico eContas Paraná, a petição com os

seguintes dados indicados pelo credenciado:

 

 
PROCESSO: 288360/19

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
 
Tipo de petição: INGRESSO COMO INTERESSADO

 

DOCUMENTOS ANEXOS
 - Petição (contraditório)

 - Outros Documentos (subs)

 

 
PETICIONÁRIO: ROBERLEI ALDO QUEIROZ, CPF 904.462.249-87, em seu próprio nome.

Email: publiesc@gmail.com

Telefone: 3206-2700

 

 
Curitiba, 25 de outubro de 2019 18:21:34

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Portal eContas Paraná Página 1



72.  Petição (contraditório)
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR RELATOR CONSELHEIRO IVENS ZSCHOERPER 

LINHARES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ: 

 

 

 

 

 

 

 

Autos nº 288360/19 

 

 

LOURENÇO FREGONESE, já devidamente qualificado nos autos em 

epígrafe, vem, mui respeitosamente, perante Vossa Excelência, por seu procurador infra 

assinado, em atenção ao Ofício nº 2824/19-OCN-DP, com fulcro nos artigos 357 e 389 do 

Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, apresentar  

 

 

RAZÕES DE CONTRADITÓRIO 

 

 

Em face à presente ação de Prestação de Contas Anual, no que tange às 

irregularidades apontadas no relatório de Instrução nº 386/2019 da CGE em conjunto com o 

relatório da 4ª Inspetoria de Controle Externo, o que o faz consubstanciados nas questões de 

fato e de direito a seguir expostas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

OAB PR 1064 - Tel: 41 3045-2330 - contato@qtdadvogados.com.br 
Av. Anita Garibaldi, 850 / 109B - Cabral - CEP 80540-180 - Curitiba - Paraná - www.qtdadvogados.com.br 

1. TEMPESTIVIDADE 

Na forma do art. 389 do Regimento Interno tem-se que o prazo para exercício 

do contraditório é de 15 dias, úteis e contados da juntada do Aviso de Recebimento do Ofício 

de Contraditório1. Ainda, o parágrafo único do art. 389 dispõe sobre a possibilidade de 

prorrogação do prazo, para mais 15 dias, mediante requerimento expresso e devidamente 

justificado dirigido ao Relator. 

Posto isto, o Peticionante dirigiu pedido de prorrogação de prazo, o que foi 

deferido pelo despacho nº 336/19-CGE. 

Desta forma, publicada a prorrogação de prazo mediante certidão, tem-se 

como data final o dia 25/10/2019 (peça 67), portanto, plenamente tempestiva a presente 

manifestação. 

 

2. SÍNTESE FÁTICA 

Trata-se de identificação de irregularidades na prestação de contas anual 

realizado pela APPA – Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, referente ao 

exercício de 2018. 

Insta salientar que as supostas irregularidades foram apontadas, na verdade, 

como recomendação nos relatórios de Controle Interno, Auditores Independentes, bem como 

as contas apresentadas foram devidamente aprovadas pelos conselhos competentes. 

No entanto, no relatório da CGE – Coordenadoria de Gestão Externa, peça 

20, restou apontado como necessária a oportunização de contraditório nos itens “j” e “k”: 

 

 

                                                           
1 Art. 385, caput e §1º c/c art. 386, I do Regimento Interno do Tribunal de Contas. 
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Com efeito, o Título 5 aponta os achados na Auditoria de Controle Interno, 

no que tange à de melhorar das práticas de gestão patrimonial, mas apenas como recomendação, 

tendo concluído pela regularidade das contas. 

O Título 6 apontou os achados da 4ª Inspetoria de Controle Externo, que 

colacionou questões sobre procedimentos licitatórios realizados pela APPA no período, como 

achados de auditoria, sem no entanto, classifica-los como irregulares. Inclusive, a conclusão do 

relatório da ICE afirma que todas as recomendações feitas à empresa foram acatadas, dando 

solução aos achados. 

Finalizado o relatório pela CGE, esta determinou que fossem prestados 

esclarecimentos sobre os itens “j” e “k”, o que faz este Peticionante por meio da presenta 

manifestação de contraditório. 

 

3. DELIMITAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

Inicialmente, é mister delimitar a competência deste Interessado, que atuou 

no cargo de presidente no período compreendido entre 29/03/2018 à 31/12/2018, nomeado pelo 

Decreto nº 11675/2014. 

Ainda, no que tange às medidas tomadas para o atendimento a todas as 

recomendações feitas em todas as auditorias e relatórios constantes do caso em comento, todas 

foram realizadas posteriormente à sua saída, em especial, pelo fato de que tais achados somente 

foram identificados no início de 2019, quando se realizam as auditorias pertinentes sobre o 

exercício que passou. 

Outrossim, o art. 30 do Decreto 4881/2016, que alterou o Decreto 

11562/2014, que estabeleceu o Estatuto da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 

– APPA, determina a competência do presidente, diante disso, é possível verificar que, ainda 

que seja atribuída competência para desenvolvimento de soluções à possíveis problemas 

identificados, é necessário ressaltar que ao presidente cabe a intermediação entre os demais 

diretores, que possuem competência efetiva para fiscalizar e assegurar o cumprimento a todas 

as normas aplicáveis à atividade, e os conselhos deliberativos. 
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Logo, é possível compreender que, ao presidente cabe o dever geral, mas aos 

diretores de cada área é atribuída a responsabilidade direta por assegurar o cumprimento de 

todas as normas aplicáveis. 

Desta forma, pugna pela consideração de todos os esclarecimentos aqui 

prestados sobre os achados de auditoria, com base nos limites de competência deste 

Peticionante, tendo em vista o conteúdo dos achados e o período de sua identificação. 

 

4. MÉRITO 

O relatório da Coordenaria de Gestão Externa determinou o exercício do 

contraditório nos itens “j” e “k”, representados pelos títulos 5 e 6, respectivamente. Desta forma, 

vem este Interessado apresentar seus esclarecimentos. 

 

- TÍTULO 5 

É a conclusão do parecer de Controle Interno: 

“Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e 
conduzido por este Órgão de controle interno sobre os atos de gestão do 
exercício financeiro de 2018, da Administração dos Portos de Paranaguá e 
Antonina - APPA, em atendimento às determinações legais e regulamentares, 
e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno 
que acompanha este Parecer, concluímos pela REGULARIDADE COM 
RECOMENDAÇÕES da referida gestão, encontrando-se o processo em 
condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 
levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento 
do Responsável pela Administração. 
A conclusão antes referida decorre da constatação de ocorrência nas contas da 
gestão em questão, da(s) seguinte(s) inconformidade(s):  
Referente ao Termo de Inventário de 2017 e 2018, esta Unidade de Controle 
Interno recomenda que a Gestão Patrimonial melhore suas práticas 
administrativas e consequentemente de controle, registrando os itens 
patrimoniais em sua totalidade e com os valores atualizados. Porém, 
reconhecemos que o procedimento está em fase de melhorias, com a 
contratação de empresa especializada para o levantamento patrimonial, e toda 
a regularização, devido ao grande patrimônio desta empresa pública, demanda 
maior tempo. 
Por fim, encontra-se ações na Lei Orçamentária Anual que não foram 
executadas. 
A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos 
trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e 
legais que o caso ensejar”. 
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Não obstante, o próprio relatório de Controle Interno ressalta as medidas 

tomadas para o atendimento ao achado, a fim de minimizar os riscos, in verbis: 

“Quanto ao Termo de inventário 2017 e 2018, comunicamos que está em 
andamento (em fase interna) o processo protocolado sob o nº 14.822.003-4, 
no qual será licitada a contratação de uma empresa especializada na 
prestação de serviço em gestão patrimonial para a realização de  
levantamento e avaliação dos bens móveis e imóveis, inventário, cálculo 
de vidas úteis e teste de Impairment (teste do valor recuperável) dos ativos 
do Complexo Portuário da Administração dos Portos de Paranaguá e 
Antonina–APPA, incluindo as áreas arrendadas, como também assessoria 
contábil para registro do resultado apresentado. Assim, esperamos ter o 
cadastro de bens atualizado com a contratação deste serviço.” (Página 68) 
(grifei) 

 

Ademais, ressalte-se que fora constatada a Eficiência na Gestão Patrimonial, 

sendo que o achado constante do título 5 não passa de uma recomendação de melhoria, ao invés 

de uma irregularidade de fato, motivo pelo qual as contas foram julgadas regulares. 

Outrossim, restou apontado pela CGE, ainda, a ausência de procedimento 

para controle das despesas com viagens, bem como a ausência de funcionário dedicado a 

exercer tal controle. Novamente, é necessário ressaltar que, do relatório que colacionou o 

referido achado, restou somente recomendação para o desenvolvimento de procedimentos sobre 

o controle de despesas com viagem, não se tratando de verdadeira de irregularidade e, nem 

sequer fora observado qualquer prejuízo pela ausência desta prática no exercício de 2018 e em 

nenhum outro exercício. 

Com efeito, a recomendação constante dos relatórios de auditoria tratam 

somente de desenvolvimento de boas práticas que facilitem a gestão financeira da empresa, 

trazendo benefícios aos coeficientes de eficiência e eficácia em gestão. 

Assim, compreende-se que não há qualquer irregularidade nas contas 

apresentadas e relacionadas no Título 5, mas somente recomendação para melhoria da eficácia 

e eficiências das boas práticas da empresa. 

Ainda, conforme contraditório da APPA, é possível identificar que todas as 

recomendações foram acatadas, mediante a edição e publicação da Portaria nº 303/2019, 

seguindo o procedimento do preâmbulo do Decreto nº 2428/20192. 

                                                           
2 Quanto ao item “j” este é oriundo do Relatório de Controle Interno e refere-se a recomendação para esignação 
formal de empregados responsáveis pelo sistema de viagens, bem como sejam definidas normas e 
procedimentos para elaboração do dossiê de prestação de contas de cada viajante. 
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Por fim, compreende-se que o Título 5 restou solucionado, mediante todas as 

tratativas executadas pela APPA e sua gestão atual, assim como não se observa qualquer 

prejuízo ou irregularidade no exercício de 2018 em relação ao achado deste título, uma vez que 

o relatório de auditoria identificou somente uma possibilidade de melhoria. 

Posto isto, pugna pelo julgamento improcedente do achado de item “j”, 

julgando pela regularidade de todas as informações prestadas. 

 

- TÍTULO 6 

Em relação ao item “k” do relatório da CGE, ao qual se pretende o exercício 

de contraditório, tem-se um rol de quesitos onde se identificou falha da administração pela 4ª 

Inspetoria de Controle Externo, em especial nos procedimentos licitatórios e contratos, tendo 

como conclusão: 

“Os achados de fiscalização demonstram a existência de falhas em atos 
praticados pela Administração. Necessário, portanto, que os gestores realizem 
atos destinados a mitigar, dentro do possível, os efeitos negativos dessas 
irregularidades. 
Ademais, imperioso que os procedimentos da entidade sejam modificados, de 
modo a evitar que irregularidades semelhantes ocorram nos anos seguintes. 
Por fim, o fato de esta Inspetoria ter detectado irregularidades de gestão 
reforça a necessidade de melhoria do sistema de controle interno, com intuito 
de mitigar o risco de ocorrência de erros e fraudes no futuro.” 

 

No entanto, ao requerer os devidos esclarecimentos, a CGE deixa de observar 

a conclusão constante do relatório da 4ª Inspetoria, qual seja: 

“No tocante aos achados de Fiscalização, constatou-se que a empresa 
também acatou as recomendações desta 4ª Inspetoria, empreendendo 
ações para sanar as desconformidades evidenciadas nos achados de 
irregularidade. Ainda, foram feitas recomendações para o aprimoramento 
nos procedimentos licitatórios do órgão.  
O acatamento de recomendação para a prevenção de ocorrências futuras de 
irregularidades não isenta eventual responsabilização pelos fatos passados.” 
(página 203) (grifei) 

 

                                                           
O referido apontamento já foi sanado por esta Administração de Portos através da edição da Portaria n.303/19 
(cópia em anexo – Documento 01), na qual designa-se os responsáveis pelas questões relativas a viagens, além 
disso, consta no preâmbulo da portaria que o procedimento a ser seguido é o gravado no Decreto n. 2428/2019 
do Estado do Paraná. (p. 587 dos autos) 
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Assim, diante da conclusão da 4ª Inspetoria de Controle Externo é possível 

observar que todos os achados de fiscalização, que são os mesmos achados relacionados no 

Título 6 do relatório de instrução, foram sanados, não restando qualquer irregularidade, posto 

que todas as recomendações foram acatadas pela APPA. 

Logo, é medida que se impõe o julgamento regular dos achados constantes do 

item “k”, em razão da declaração, no próprio relatório de fiscalização que identificou as 

pretensas irregularidades, reconheceu e declarou que todas haviam sido devidamente sanadas, 

sem a ocorrência de qualquer prejuízo ao ente público. 

Em relação aos Editais de Pregão Eletrônico números 125/2018, 132/2018, 

14/2018 e 17/2018, é possível identificar um receio da inspetoria em relação a possíveis 

prejuízos causados aos participantes dos pregões ou pretensos licitantes, no entanto, 

apresentadas as justificativas para tais exigências ainda à época do relatório, tanto que não fora 

apontada qualquer irregularidade, não se observou qualquer prejuízos efetivo à empresa 

pública, muito menos aos interessados no procedimento licitatório, que não deixaram de 

apresentar suas propostas. 

Com efeito, todo o procedimento licitatório é executado por profissionais com 

conhecimento técnico-específico para tanto, desde a elaboração do edital até o julgamento das 

propostas, logo, as exigências consideradas como exageradas pela inspetoria são plenamente 

justificáveis, dentro do viés de assegurar à empresa contratante que o serviço ou fornecimento 

de produtos licitado será realizado de forma efetiva, assim como nenhuma das exigências 

ultrapassaram qualquer limite legal, estando dentro dos limites de discricionariedade da 

administração pública. Ainda, no que tange à disponibilização do edital, cabe apenas ressaltar 

que o referido documento é devidamente publicado no site “Compras Paraná”, onde é possível 

obter informações sobre todos os processos licitatórios do Estado do Paraná e inclusive 

acompanhar a juntada de impugnação ou esclarecimentos aos editais. 

Outrossim, no que diz respeito à concorrência pública 122/2016, que deu 

origem ao Contrato 24/18, cabe informar que já há processo em trâmite junto à esta Corte de 

Contas sob o nº 418171/2018 para esclarecimento e análise de todos os apontamentos realizados 

pela inspetoria. 

Ainda, em relação aos demais achados, ressalta-se que não se tratam de 

irregularidades, mas sim meros apontamentos pela 4ª Inspetoria que, posteriormente, foram 
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considerados como sanados, tendo em vista a ausência de comunicação de irregularidade formal 

e, ainda, pela conclusão de todas as recomendações foram acolhidas, não restando 

irregularidades ou qualquer apontamento de prejuízos à empresa pública. 

Outrossim, pugna pelo aproveitamento de todas as justificativas trazidas pela 

APPA em suas razões de contraditório, tendo em vista que muito bem explicam a matéria.  

Posto isto, pugna pelo julgamento improcedente do achado de item “k”, 

julgando pela regularidade de todas as informações prestadas. 

 

5. PEDIDO 

Ante a todo o exposto, requer: 

a) O recebimento das presentes razões de contraditório, vez que plenamente tempestivas; 

b) Seja delimitada a competência deste Peticionante em razão do cargo exercido e do 

período em que o exerceu; 

c) Seja reconhecendo e declarado a ausência de qualquer irregularidade nos achados, tendo 

em vistas as informações constantes das conclusões sobre o acolhimento de todas as 

recomendações apontadas, não havendo qualquer comunicação de irregularidade de 

fato; 

d) Requer seja julgada totalmente regular a presente Prestação de Contas Anual, referente 

ao exercício de 2018; 

e) Alternativamente, caso não julgado pela regularidade, requer seja reconhecida a 

ausência de qualquer dano efetivo à empresa pública e demais envolvidos, sendo a 

sanção máxima aplicada a de advertência. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

Curitiba, 25 de outubro de 2019. 

 

ROBERLEI ALDO QUEIROZ 

OAB/PR 27.616 



73.  Outros Documentos (subs)



 

SUBSTABELECIMENTO  

 

 

 

  RAFAEL STREMEL, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/PR 

97.121, substabelece sem reserva de poderes em favor de ROBERLEI ALDO 

QUEIROZ, inscrito na OAB/PR 27.616, com escritório profissional à Av. Anita 

Garibaldi, nº 850, Cabral, CEP 80540-180, todos os poderes a ele outorgados 

nos autos da Prestação de Contas Anual nº 288360/19, em trâmite perante o 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná.   

 

 

Curitiba, 25 de outubro de 2019  

 

 

RAFAEL STREMEL 

OAB/PR 97.121 
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Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
Diretoria de Protocolo 

 

 

 

PROCESSO N º :  288360/19 
ORIGEM :   ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E 
ANTONINA 
INTERESSADO :  LOURENÇO FREGONESE, LUIZ FERNANDO GARCIA DA 
SILVA, LUIZ HENRIQUE TESSUTTI DIVIDINO 
ASSUNTO :   PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 
INFORMAÇÃO : 8747/19 

 

 

 

Considerando a juntada das Petições Intermediárias nº 

722567/19 e 722761/19, peças 68 a 73, com juntada de substabelecimento e 

descadastramento de procurador, encaminham-se os autos ao Relator para 

deliberação.  

 

DP, em 30 de outubro de 2019. 

 

 

 

MARIA ISABEL CENTA MALUCELLI 

Consultor Jurídico 

50.347-9 

DP 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 
GABINETE CONSELHEIRO IVENS ZSCHOERPER LINHARES 

 

PROCESSO Nº: 288360/19 
ORIGEM: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E 

ANTONINA 
INTERESSADO: LOURENÇO FREGONESE, LUIZ FERNANDO GARCIA DA 

SILVA, LUIZ HENRIQUE TESSUTTI DIVIDINO 
PROCURADOR: RAFAEL STREMEL, ROBERLEI ALDO QUEIROZ, RONALDO 

PORTUGAL BACELLAR FILHO 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 
DESPACHO: 1469/19 

 
 
1. Em atenção ao art. 357, §1º, do Regimento Interno, recebo a 

documentação apresentada pelo Sr. Lourenço Fregonese, contida nas peças 71 

a 73.  

2. Diante da juntada do substabelecimento sem reserva de poderes 

(peças 70 e 73), remetam-se os autos à Diretoria de Protocolo para que promova a 

retirada da autuação do procurador Dr. Rafael Stremel, mantendo como procurador 

do Sr. Lourenço Fregonese somente o Dr. Roberlei Aldo Queiroz. 

3. Após, encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Gestão 

Estadual para instrução. 

4. Publique-se. 

 
Tribunal de Contas, 11 de novembro de 2019. 

 
 
 

Cinthya Pedron Caciatori 
Diretora de Gabinete1 

                                                
1Delegação promovida pela Instrução de Serviço nº 82/2014, publicada no Diário 
Eletrônico deste Tribunal sob nº 987, em 16/10/2014. 
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Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
Diretoria de Protocolo 

 

 

 

PROCESSO N º :  288360/19 
ORIGEM :  ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E 

ANTONINA 
INTERESSADO :  LOURENÇO FREGONESE, LUIZ FERNANDO GARCIA DA 

SILVA, LUIZ HENRIQUE TESSUTTI DIVIDINO 
ASSUNTO :   PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 
INFORMAÇÃO : 9295/19 

 

 

 

Informo que procedi ao atendimento do Despacho nº. 1469/19 

(peça 75) do Gabinete do Exmo. Sr. Conselheiro Ivens Zschoerper Linhares, efetuando 

retirada da autuação do procurador Dr. Rafael Stremel, mantendo como procurador 

do Sr. Lourenço Fregonese somente o Dr. Roberlei Aldo Queiroz 

 

DP, em 11 de novembro de 2019. 

 

 

CRISTIANO DE MEDEIROS ALVES PEREIRA 
Técnico de Controle 

50.403-3 
DP 
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CERTIDÃO AUTOMÁTICA DE PUBLICAÇÃO

 
       Certifica-se que o(a) Despacho nº 1469/2019 – Gabinete Conselheiro Ivens Zschoerper

Linhares, proferido(a) no processo acima citado, foi disponibilizado(a) no Diário Eletrônico do

Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2185, do dia 13/11/2019, considerando-se como

data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário, conforme o

disposto nos §§ 3º e 4º, do art. 386, do Regimento Interno. 

 

 

 

 

Curitiba, 14/11/2019

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 288360/19
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
INTERESSADO: LOURENÇO FREGONESE, LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA, LUIZ

HENRIQUE TESSUTTI DIVIDINO
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PROCESSO N º : 288360/19 

ORIGEM : ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E 

ANTONINA 

INTERESSADO : LOURENÇO FREGONESE, LUIZ FERNANDO GARCIA DA 

SILVA, LUIZ HENRIQUE TESSUTTI DIVIDINO 

ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

DESPACHO Nº: 414/19 - CGE 

 

 

Encaminhe-se à 4ª ICE, superintendida pelo Conselheiro Ivan Lelis 

Bonilha, para análise e manifestação acerca das justificativas apresentadas pelos 

Dirigentes da Entidade (peças 43/65,69,70,72) relativas às irregularidades/anomalias 

apontadas pela Inspetoria e transcritas no Título 6 da Instrução nº 381/19-CGE 

(peça 20). 

Após retorne à esta CGE para reanálise. 

 

CGE, 11 de novembro de 2019. 

 

(documento assinado digitalmente) 

ALCIVAN TAVARES NOBRE 

Coordenador 
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PROTOCOLO nº: 288360/19 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  

ORIGEM: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 

INTERESSAD: LOURENÇO FREGONESE, LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA, 

LUIZ HENRIQUE TESSUTTI DIVIDINO 

INFORMAÇÃO nº: 22/20 

 

1. INTRODUÇÃO. 

 

Trata-se o presente processo de Prestação de Contas Anual da 

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA – exercício 2018, 

remetido a esta 4ª ICE pela Coordenadoria de Gestão Estadual – CGE (peça n.º 78), 

que solicita análise acerca das justificativas apresentadas pelos dirigentes da 

entidade (peças 43/65,69,70,72) relativas às irregularidades/anomalias apontadas 

pela Inspetoria e transcritas no título 6 da Instrução nº 381/19-CGE (peça 20). 

Quanto aos documentos enumerados pela CGE, observa-se que a peça 43 

contém explicações quanto a pontos levantados pelo controle interno da própria 

empresa fiscalizada, além de descrição geral do contido nos demais documentos 

anexados (peças 44/65), estes sim concernentes a temas inerentes à fiscalização da 

4ª ICE. 

Já os documentos de peças 69 e 70, tratam especificamente da representação 

processual do antigo Diretor Presidente da APPA, sr. Lourenço Fregonese, cabendo, 

portanto, analisar o contraditório apresentado por este e anexado à peça 72 do 

presente processo. 

É o breve relato. 
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2. DOS ACHADOS 

 

2.1 Auditoria de Controle Concomitante 

 

Foram identificados os seguintes achados de Auditoria de Controle 

Concomitante no órgão público no exercício de 2018 (quadro abaixo): 

 

n.º Objeto Achado 

1 Portal da Transparência 1) Ausência de publicação da íntegra dos processos licitatórios 

2 
Edital de Pregão Eletrônico n.º 

125/2018 

1) Vedação injustificada de participação de consórcio de 

empresas; 

2) Exigência excessiva de documento de habilitação (catálogo 

dos produtos cotados); 

3) Exigência indevida de capital social integralizado mínimo para 

fins de habilitação; 

4) Violação ao direto de apresentar regularidade trabalhista tardia 

a microempresas e empresas de pequeno porte. 

3 
Edital de Pregão Eletrônico n.º 

132/2018 

1) Vedação injustificada de participação de consórcio de 

empresas; 

2) Utilização injustificada do Pregão Eletrônico. 

4 
Edital de Pregão Eletrônico n.º 

14/2018 

1) Utilização injustificada do Pregão Eletrônico; 

2) Vedação injustificada de participação de consórcio de 

empresas; 

3) Exigência indevida de capital social integralizado mínimo; 

4) Violação ao direito de apresentar regularidade trabalhista tardia 

a microempresas e empresas de pequeno porte; 

5) Exigência ilegal de declaração de propriedade do equipamento; 

5 
Edital de Pregão Eletrônico n.º 

17/2018 

1) Vedação injustificada de participação de consórcio de 

empresas; 

2) Exigência excessiva de documento de habilitação (catálogo de 

produtos); 

3) Exigência indevida de capital social integralizado mínimo para 

fins de habilitação; 

4) Violação ao direito de apresentar regularidade trabalhista tardia 

a microempresas e empresas de pequeno porte; 

5) Da possível especificação técnica excessiva; 

6) Adjudicação injustificada em lotes de contratação. 
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2.1.1 Portal da Transparência  

 

a) Manifestação do Gestor (anexo peça n.º 43 do processo) 

 

A Lei Estadual n.º 19.581/2018 determina que os órgãos estaduais e 

municipais da Administração Pública Direta e Indireta do Estado do Paraná deverão 

disponibilizar a íntegra dos seus processos licitatórios, em tempo real, nos respectivos 

sítios eletrônicos. 

 

Art. 1.º Os órgãos estaduais e municipais da administração pública 
direta e indireta que realizarem processos licitatórios, disponibilizarão a 
íntegra desses processos em tempo real em seus sites. 

Parágrafo único. O órgão responsável pelo processo licitatório 
disponibilizará pesquisa simplificada, permitindo como requisito único de 
busca o ano de abertura do edital. 

Art. 2.º Quando os editais de licitação forem veiculados pela imprensa 
escrita, falada ou televisionada deverão informar os sites onde estarão 
disponibilizadas as íntegras dos processos licitatórios. 
 

 

Em que pese a veiculação na íntegra dos processos licitatórios, esta empresa 

pública estando afeta aos ditames da Lei nº 13.303/2016, em especial no que se 

refere ao “orçamento sigiloso”, norteia a divulgação nos termos do art. Art. 34: 

 

“O valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa pública ou 
pela sociedade de economia mista será sigiloso, facultando-se à 
contratante, mediante justificação na fase de preparação prevista no 
inciso I do art. 51 desta Lei, conferir publicidade ao valor estimado do 
objeto da licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos 
quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração 
das propostas”. 

 

Importa destacar que os editais, termos de referência e anexos são 

devidamente divulgados no sitio www.comprasparana.pr.gov.br, cuja integração é 

feita ao ser lançado o certame no GMS – Gestão de Materiais e Serviços do Governo 

do Estado. Além disso, são publicados os extratos no DIOE e jornais de grande 

circulação e também no site da APPA. Também as fases posteriores (resultado, 

adjudicação, homologação, etc.) pós sessão de abertura também são divulgados. 
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b) Análise da 4ª ICE 

 

Tendo em vista os aprimoramentos que a empresa realizou no Portal de 

Transparência com relação as suas publicações (ver abaixo) e as restrições à 

publicação – em especial ao orçamento sigiloso de que trata o art. 34 da Lei n.º 

13.303/2016 – considera-se sanado o referido achado. 

      

Exemplo: Portal da Transparência – APPA (consulta em 24/09/2020) 

 

 

 

2.1.2 Edital de Pregão Eletrônico n.º 125/2018 

 

a) Manifestação do Gestor (anexo peça n.º 43 do processo) 

 

 Vedação injustificada de participação de consórcio de empresas: A 

vedação de participação de consórcio e cooperativas no subitem 6.4.1 do 

Edital deveu-se ao fato de que, avaliadas as características do caso concreto e 

seu objeto, a competitividade seja mantida e ampliada sem a participação de 

empresas consorciadas. Desse modo, o edital vedou a participação de 

consórcio com fundamento no seu poder discricionário. 

 Exigência excessiva de documento de habilitação (catálogo dos produtos 

cotados); 
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Importa destacar o que se extrai do subitem 13.1.9:  
 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Observando as especificações 
constante dos itens 3, 4 e 5 e seus subitens do Termo de 

Referência, o arrematante deverá encaminhar catálogo dos 
produtos cotados conforme especificado nos itens 3.a), 3.b) e 3.c) 
do Termo de Referência. 
 

A exigência de catálogos, para o arrematante, se justifica pela necessidade de 

confrontação entre o que está especificado no Termo de Referência com 

efetivamente o que será contratado pela Administração. Por outro lado, se fosse 

exigida amostra, se mostraria desarrazoado, além do que seria economicamente 

prejudicial ao licitante, impondo um gasto desnecessário. 

 

 Exigência indevida de capital social integralizado mínimo para fins de 

habilitação: 

Verifica-se que no subitem 13.1.7 do Edital que houve a exigência de 1% do 

valor estimado como se vê abaixo: 

13.1.7.Comprovação de Capital Social integralizado ou valor do 
patrimônio líquido, igual ou superior a 1% (um por cento) do valor 
estimado da contratação, conforme item 18. a) iii constante do 
Termo de Referência; 
 

Tal previsão decorreu da estrita observância ao disposto no item 18 do Termo 

de Referência que estabeleceu que a “PROPONENTE deverá possuir capital 

ou patrimônio líquido de no mínimo 1% (um por cento) do valor da proposta por 

ela informada e apresentar documentação que comprove tal capital.“ 

Não obstante ter sido exigida a porcentagem de 1%, temos que não houve 

ofensa para comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e 

para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente 

celebrado, tendo em vista que, no caso concreto sob exame, tal previsão do 

edital não configurou exigência que ultrapassaria o permitido pelo art. 31, § 3º, 

da Lei de Licitações. 

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-
financeira limitar-se-á a: 
(...) 
§ 3o O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se 
refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por 
cento) do valor estimado da contratação, devendo a 
comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da 
proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data 
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através de índices oficiais. Desta feita, temos que não ocorreu 
violação a dispositivo legal. 

 

 

Desta feita, temos que não ocorreu violação a dispositivo legal. 

 

 

 Violação ao direito de apresentar regularidade trabalhista tardia a 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

No Edital há a previsão expressa de que a CNDT faz parte integrante dos 

documentos de Regularidade Fiscal (subitem 13.1.4). No item 15 do Edital 

temos no subitem 15.10 a previsão de que será assegurado o prazo de cinco 

dias para reapresentar os documentos, vejamos: 

 

“De acordo com art. 43, § 1° da Lei Complementar 123, de 
14/12/2006, havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame.” 

 

Logo, restou garantido o direito de apresentar a regularidade trabalhista 

tardia pela ME e EPP. 

 

b) Análise da 4ª ICE 

 

Com relação à vedação da participação de consórcio de empresas, considera-

se sanado o achado e se recomenda que o órgão público, sempre, justifique nos 

processos licitatórios os elementos técnicos e jurídicos que dão suporte a esta 

decisão discricionária.  

Diante das justificativas apresentadas ao achado “exigência excessiva de 

documento de habilitação (catálogo dos produtos cotados)” com relação a maior 

economicidade do procedimento adotado (exigência de catálogo para o arrematante 

ao invés de amostras), considera-se sanado o achado. 
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Com relação ao achado referente a exigência indevida de capital social 

integralizado mínimo para fins de habilitação, considera-se sanado diante das 

justificativas apresentadas.  

Com relação ao achado referente à “violação ao direito de apresentar 

regularidade trabalhista tardia a microempresas e empresas de pequeno porte” 

considera-se sanado a partir das justificativas apresentadas, ainda assim, recomenda-

se que tal clausula (direito de apresentar regularidade trabalhista tardia a 

microempresas e empresas de pequeno porte) seja explícita nos editais de licitação. 

 

2.1.3 Edital de Pregão Eletrônico n.º 132/2018 

 

a) Manifestação do Gestor (anexo peça n.º 43 do processo) 

 

Inicialmente cumpra destacar que não localizamos o Edital nº 132/2018. Em 

busca aos arquivos da APPA, assim como no GMS e Comprasparana.pr.gov.br, foi 

localizado o certame nº 132, porém do ano de 2017. 

 

 Vedação injustificada de participação de consórcio de empresas: A 

vedação de participação de consórcio e cooperativas no subitem 6.4.1 do 

Edital deveu-se ao fato de que, avaliadas as características do caso concreto e 

seu objeto, a competitividade seja mantida e ampliada sem a participação de 

empresas consorciadas. Desse modo, o edital vedou a participação de 

consórcio com fundamento no seu poder discricionário. 

 Utilização injustificada do Pregão Eletrônico: O certame analisado (PP nº 

132/2017) foi realizado sob a modalidade de pregão na forma presencial. 

Cumpre salientar como justificativa que o pregão presencial permite inibir a 

apresentação de propostas insustentáveis que atrasariam os procedimentos da 

modalidade eletrônica e aumentariam seus custos. Ressalta-se ainda a 

possibilidade de esclarecimentos imediatos durante o pregão presencial e 

facilidade na negociação de preços, verificação das condições de habilitação e 
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execução da proposta, além do que a opção pelo pregão presencial decorre de 

prerrogativa de escolha da Administração fixada pela Lei nº 10.520/02. 

 

b) Análise da 4ª ICE 

 

Com relação à vedação da participação de consórcio de empresas, considera-

se sanado o achado e se recomenda que o órgão público, sempre, justifique nos 

processos licitatórios os elementos técnicos e jurídicos que dão suporte a esta 

decisão discricionária. 

Com relação ao achado referente a “utilização injustificada do Pregão 

Eletrônico”, considera-se sanado o achado diante das justificativas apresentadas.   

 

2.1.4 Edital de Pregão Eletrônico n.º 14/2018 

 

a) Manifestação do Gestor (anexo peça n.º 43 do processo) 

 

 Utilização injustificada do Pregão Eletrônico: O certame analisado foi 

realizado sob a modalidade de pregão na forma presencial. Cumpre salientar 

como justificativa que o pregão presencial permite inibir a apresentação de 

propostas insustentáveis que atrasariam os procedimentos da modalidade 

eletrônica e aumentariam seus custos. Ressalta-se ainda a possibilidade de 

esclarecimentos imediatos durante o pregão presencial e facilidade na 

negociação de preços, verificação das condições de habilitação e execução da 

proposta, além do que a opção pelo pregão presencial decorre de prerrogativa 

de escolha da Administração fixada pela Lei nº 10.520/02. 

 Vedação injustificada de participação de consórcio de empresas: A 

vedação de participação de consórcio e cooperativas no subitem 6.4.1 do 

Edital deveu-se ao fato de que, avaliadas as características do caso concreto e 

seu objeto, a competitividade seja mantida e ampliada sem a participação de 

empresas consorciadas. Desse modo, o edital vedou a participação de 

consórcio com fundamento no seu poder discricionário. 
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 Exigência indevida de capital social integralizado mínimo: Verifica-se que 

no subitem 10.2.7 do Edital que houve a exigência de 10% do valor estimado 

como se vê abaixo: 

10.2.7. Comprovação de Capital Social integralizado ou valor do 
patrimônio líquido, igual ou superior a 10% (dez por cento) do 
valor estimado da contratação. 

 
Não obstante ter sido exigida a porcentagem de 10%, temos que não houve 

ofensa para comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e 

para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente 

celebrado, tendo em vista que, no caso concreto sob exame, tal previsão do 

edital não configurou exigência que ultrapassaria o permitido pelo art. 31, § 3º, 

da Lei de Licitações. 

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-
financeira limitar-se-á a: 
(...) § 3o O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que 
se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por 
cento) do valor estimado da contratação, devendo a 
comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da 
proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data 

através de índices oficiais.  
 
Desta feita, temos que não ocorreu violação a dispositivo legal. 
 
 

 Violação ao direito de apresentar regularidade trabalhista tardia a 

microempresas e empresas de pequeno porte: No Edital há a previsão 

expressa de que a CNDT faz parte integrante dos documentos de 

Regularidade Fiscal (subitem 10.2.4, “g”). No item 13 do Edital temos no 

subitem 13.6 a previsão de que será assegurado o prazo de cinco dias para 

reapresentar os documentos, vejamos: 

 

“De acordo com art. 43, § 1° da Lei Complementar 123, de 
14/12/2006, havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame.” 

 
Logo, restou garantido o direito de apresentar a regularidade trabalhista tardia 

pela ME e EPP. 
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 Exigência ilegal de declaração de propriedade do equipamento: Tal 

exigência foi baseada, à época, no risco que estaria exposta a 

Administração Pública, posto que, conduziria todo o certame sem saber se 

aquele ofertante da menor proposta teria condições de celebrar o contrato 

e efetivamente executar o objeto licitado. 

Importa destacar ainda que o certame em análise restou fracassado. 

Atualmente tramita novo processo licitatório, com a exclusão de declaração 

de propriedade, sendo admitida simples declaração, nos termos do 

Acórdão 2672/19 – TRIBUNAL PLENO, in verbis: 

 

“Seria lícito ao Município de São Pedro do Ivaí exigir no edital, 
para efeito de qualificação técnica, a apresentação de relação 
explícita e da declaração formal da disponibilidade de instalações, 
máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, 
considerados essenciais ao cumprimento do objeto da licitação, 
mas não documentos de propriedade e localização prévia” 

 

b) Análise da 4ª ICE 

 

Com relação ao achado referente a “utilização injustificada do Pregão 

Eletrônico”, considera-se sanado o achado diante das justificativas apresentadas.   

Com relação à vedação da participação de consórcio de empresas, considera-

se sanado o achado e se recomenda que o órgão público, sempre, justifique nos 

processos licitatórios os elementos técnicos e jurídicos que dão suporte a esta 

decisão discricionária. 

Com relação ao achado referente a exigência indevida de capital social 

integralizado mínimo para fins de habilitação, considera-se sanado diante das 

justificativas apresentadas.  

Com relação ao achado referente à “violação ao direito de apresentar 

regularidade trabalhista tardia a microempresas e empresas de pequeno porte” 

considera-se sanado a partir das justificativas apresentadas, ainda assim, recomenda-

se que tal clausula (direito de apresentar regularidade trabalhista tardia a 

microempresas e empresas de pequeno porte) seja explícita nos editais de licitação. 

Com relação ao achado referente à “exigência ilegal de declaração de 

propriedade do equipamento”, a empresa justifica que o certame em análise 
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fracassou e, que, no novo processo licitatório foi excluída tal exigência, sendo 

admitida simples declaração nos termos do acórdão n.º 2672/19- TCE/PR, 

considerando-se, assim, sanado o achado.  

 

 

2.1.5 Edital de Pregão Eletrônico n.º 17/2018 

 

a) Manifestação do Gestor (anexo peça n.º 43 do processo) 

 

 Vedação injustificada de participação de consórcio de empresas: A 

vedação de participação de consórcio e cooperativas no subitem 6.4.1 do 

Edital deveu-se ao fato de que, avaliadas as características do caso concreto e 

seu objeto, a competitividade seja mantida e ampliada sem a participação de 

empresas consorciadas. Desse modo, o edital vedou a participação de 

consórcio com fundamento no seu poder discricionário. 

 Exigência excessiva de documento de habilitação (catálogo dos produtos 

cotados): A exigência de amostras, para o arrematante, se justifica pela 

necessidade de confrontação entre o que está especificado no Termo de 

Referência com efetivamente o que será contratado pela Administração.  

Os objetos da presente licitação são essenciais à segurança daqueles que os 

utilizarão. Justifica-se, dessa forma, que os produtos avaliados devam cumprir 

todas as normas de segurança com objetos de qualidade e durabilidade. 

 Exigência indevida de capital social integralizado mínimo: Verifica-se que 

no subitem 10.2.7 do Edital que houve a exigência de 10% do valor estimado 

como se vê abaixo: 

10.2.7. Comprovação de Capital Social integralizado ou valor do 
patrimônio líquido, igual ou superior a 10% (dez por cento) do 
valor estimado da contratação. 

 
Não obstante ter sido exigida a porcentagem de 10%, temos que não houve 

ofensa para comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e 

para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente 

celebrado, tendo em vista que, no caso concreto sob exame, tal previsão do 
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edital não configurou exigência que ultrapassaria o permitido pelo art. 31, § 3º, 

da Lei de Licitações. 

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-
financeira limitar-se-á a: 
(...) § 3o O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que 
se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por 
cento) do valor estimado da contratação, devendo a 
comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da 
proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data 

através de índices oficiais.  
 
Desta feita, temos que não ocorreu violação a dispositivo legal. 
 
 

 Violação ao direito de apresentar regularidade trabalhista tardia a 

microempresas e empresas de pequeno porte: No Edital há a previsão 

expressa de que a CNDT faz parte integrante dos documentos de 

Regularidade Fiscal (subitem 10.2.4, “g”). No item 13 do Edital temos no 

subitem 13.6 a previsão de que será assegurado o prazo de cinco dias para 

reapresentar os documentos, vejamos: 

 

“De acordo com art. 43, § 1° da Lei Complementar 123, de 
14/12/2006, havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame.” 

 
Logo, restou garantido o direito de apresentar a regularidade trabalhista tardia 

pela ME e EPP. 

Da possível especificação técnica excessiva: 

 

b) Análise da 4ª ICE 

 

Com relação à vedação da participação de consórcio de empresas, considera-

se sanado o achado e se recomenda que o órgão público, sempre, justifique nos 

processos licitatórios os elementos técnicos e jurídicos que dão suporte a esta 

decisão discricionária. 

Diante das justificativas apresentadas ao achado “exigência excessiva de 

documento de habilitação (catálogo dos produtos cotados)” com relação a maior 
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economicidade do procedimento adotado (exigência de catálogo para o arrematante 

ao invés de amostras), considera-se sanado o achado. 

Com relação ao achado referente a exigência indevida de capital social 

integralizado mínimo para fins de habilitação, considera-se sanado diante das 

justificativas apresentadas.  

Com relação ao achado referente à “violação ao direito de apresentar regularidade 

trabalhista tardia a microempresas e empresas de pequeno porte” considera-se 

sanado a partir das justificativas apresentadas, ainda assim, recomenda-se que tal 

clausula (direito de apresentar regularidade trabalhista tardia a microempresas e 

empresas de pequeno porte) seja explícita nos editais de licitação 

 

2.2 Auditoria de Licitações e Contratos 

 

Inicialmente, importante observar que os achados referentes à Concorrência 

Pública nº 122/2016 (Contrato nº 24/18) e ao procedimento administrativo nº 

9.072.741-9 (Concorrência Pública nº 02/07, Contrato nº 026/2007) estão sendo 

tratados de modo separado, respectivamente, nos processos nº 691129/18 

(“Comunicação de Irregularidade” apensada ao processo nº 418171/18) e 424515/19 

(“Tomada de Contas Extraordinária”). 

No processo nº 691129/18 já existe inclusive decisão transitada em julgada 

(Acórdão nº 3605/2019 – Tribunal Pleno – peça 141 do processo nº 418171/18). 

Já o processo nº 424515/19, de “Tomada de Contas Extraordinária”, ainda não 

tem decisão com transito em julgado, verifica-se, porém, que as manifestações 

trazidas pela APPA no presente processo de prestação de contas (ver peça 51, fls.15; 

e peça 58, fls.8), ou fazem referência àquela “tomada” ou trazem informações sobre 

medidas adotadas para apurar irregularidades (encaminhamento de ofícios à 

Controladoria Geral do Estado do Paraná, ao Ministério Público Federal, ao Ministério 

Público do Estado do Paraná; elaboração de notícia do fato junto ao MPE-PR; 

elaboração de “Regulamento de Licitações e Contratos”). 

Assim, entende-se despiciendo tecer qualquer análise no presente processo 

quanto à Concorrência Pública nº 122/16, ou quanto ao procedimento administrativo 

nº 9.072.741-9, cabendo, apenas, quanto a este último, deixar para o e. relator da ora 
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analisada “prestação de contas” a deliberação acerca da conveniência de anexar 

cópia das informações trazidas à peça 58, fls.8, inerentes às medidas para apuração 

de irregularidades, ao processo nº 424515/19. 

Por sua vez, os achados da Concorrência Pública Internacional nº 02/2018 

foram sanados pela entidade fiscalizada, após o encaminhamento da matriz de 

achados desta 4ª ICE para comentários do gestor
1
, por meio de republicação do 

Edital.  

Neste sentido, o teor dos ofícios encaminhados por esta 4ª ICE (nº 106/18 – 

peça 52, 111/18, 113/18 e 129/18), das respostas remetidas pela fiscalizada (peças 

53-57) e do instrumento convocatório republicado e seus anexos
2
, dão conta que: a) 

foram previstos critérios objetivos para avaliação da qualificação técnica dos licitantes, 

inclusive com previsão expressa das motivações para tal exigência, o que configura 

prática positiva do fiscalizado; b) foi retirada do edital exigência da carta do 

proprietário, que não mais foi prevista como requisito de qualificação técnica3; c) foi 

retirada a exigência de garantia de proposta, cuja cumulação com a cobrança de 

capital social mínimo foi reputada irregular por parte da 4ª ICE; d) foram eliminadas 

incongruências entre o Termo de Referência e o corpo do Edital; e) foi corrigido 

equívoco na adoção de índice de atualização dos valores dos equipamentos, 

conforme publicação Cost Standards Indexation 2017; f) foi corrigido equívoco na 

estimativa dos encargos sociais incidentes na contratação; g) foram corrigidos erros 

de cálculo na estimativa do custo do monitoramento ambiental inerente ao serviço de 

dragagem; h) houve comprovação de que foi realizada anotação de responsabilidade 

referente aos serviços de elaboração da planilha orçamentária (apenas não havia sido 

anexada ao processo). 

Assim, verifica-se que a tabela e as informações contidas às fls.1 e 2 da peça 

51, estão corretas, merecendo reparo apenas na parte em que diz que foi solicitada 

reconsideração quanto a carta do proprietário (achado nº 2), uma vez que, conforme 

                                                
1
 Este é um procedimento padronizado da 4ª ICE, que somente não é aplicado em casos que demandam medidas 

urgentes por parte do TCE/PR, tendo por finalidade possibilitar um contraditório do gestor antes mesmo de 
eventual formalização de “Tomada de Contas Extraordinária”. 
2
 Disponível no endereço http://www.administracao.pr.gov.br/Compras/Pagina/Compras-Parana-Consulta-de-

Editais-e-Licitacoes. 
3
 O edital continua prevendo modelo de carta do proprietário para preenchimento, contudo, entende-se que isto 

representa equívoco sem efeitos práticos, pois não há mais tal exigência no corpo do instrumento convocatório. 
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se observa do teor do Ofício nº 129/18, da resposta deste pela APPA, e do edital, o 

ponto também foi revisto pela entidade. 

Mantém-se, no entanto, as recomendações inerentes aos achados nº 1 a 4, da 

análise da Concorrência Pública Internacional nº 02/2018, no que diz respeito a 

licitações futuras da entidade, posto que tais irregularidades podem vir a se repetir. 

Superados os pontos relacionados a este edital, cabe analisar as respostas da 

entidade que dizem respeito aos achados derivados da análise da Concorrência 

Pública Internacional nº 01/2015 (Contrato nº 76/2015).  

No que diz respeito ao primeiro deles, relacionado à fundamentação para 

prorrogação do prazo de vigência do contrato, a Diretoria Jurídica (peça 58) da 

entidade argumentou que os serviços de dragagem são contínuos, fato este que 

ficaria comprovado pela manifestação do fiscal do contrato, bem como por 

expressões contidas em contrato de arrendamento firmado entre a APPA e/ou a 

União. 

Esta 4ª ICE discorda deste posicionamento, e não porque os serviços de 

dragagem não sejam uma necessidade permanente da APPA, mas sim porque estes 

eram contratados de acordo com o material que necessitava ser retirado. Ou seja, o 

fator crucial para definir a vigência do contrato era a quantidade de serviço que 

deveria ser realizado, dado este ligado à quantidade de material assoreado que 

deveria ser retirado. 

Ora, entende-se que uma mesma necessidade permanente pode ser atendida 

de modo diverso por órgãos e entidades diferentes, de acordo com o planejamento 

destes, e é isto que diferencia os contratos de serviços contínuos dos contratos de 

escopo.  

Por este motivo mantém-se a recomendação trazida no achado nº 01
4
 da 

respectiva contratação. 

A manifestação referente ao segundo achado também vem da Diretoria 

Jurídica da APPA (peça 58), tendo esta informado que, visando coibir condutas como 

as descritas no referido achado, quais sejam, realização de alterações contratuais 

                                                
4
 “Recomenda-se que a APPA, em contratações futuras27, tome as devidas cautelas para correta interpretação da 

legislação de regência, só permitido a prorrogação dos contratos de escopo nos casos previstos no §1° do art. 57 
da Lei n° 8.666/93. Ainda, alerta-se para o fato de que a prorrogação, também nestes casos, deve vir 
acompanhada de comprovação analítica da vantajosidade, não sendo suficiente a mera alegação de que os 
preços iniciais foram mantidos.” (peça 19, fls.61) 
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sem prévio aditivo, foi editado regulamento de licitações e contratos, contendo, 

inclusive, disposição específica sobre a formalização dos contratos. 

O referido regulamento foi anexado à peça 60, podendo se observar que, 

realmente, o capítulo 7 do normativo fala sobre “Formalização de Contratos”, sendo 

que o item 7.1.2, “III”, fala especificamente sobre celebração de aditivos.  

Entende-se que a medida é positiva, devendo ser elogiada. Não obstante, 

mantém-se a recomendação exarada no achado
5
, até para que, respeitada a 

liberdade de gestão inerente à entidade, sejam pensadas outras formas de se evitar 

que a situação volte a ocorrer (enumera-se, apenas a título exemplificativo, medidas 

como adoção de check-list, realização de auditoria interna, mapeamento de fluxo de 

trabalho, dentre outros).  

No que se refere ao achado nº 03, observa-se que não foi apresentada 

manifestação específica da entidade, pois, embora o índice trazido pela APPA à peça 

43, indique, à fl.3, que a DEMANT (peça 51, fl.4) se manifestou sobre o referido ponto 

(“Concorrência Pública Internacional nº 01/2015, item 3”), o que se observa é o que 

órgão referido se manifestou sobre o item 4. 

Assim, reputam-se inalteradas as recomendações feitas pela 4ª ICE quanto a 

este achado.
6
 

O último dos achados referentes à Concorrência Pública Internacional nº 

01/2015, diz respeito a liquidação irregular de despesas, assistindo razão à DEMANT 

(peça 51, fl.4), órgão interno da APPA, quando alega que foram trazidas informações 

suficientes para ao menos se afastar a suspeita de que houvessem sido pagos 

serviços não realizados.  

Entretanto, importante notar que isto já havia sido mencionado no próprio 

achado da 4ª ICE (peça 19, fl.65), tendo este sido mantido devido às irregularidades 

                                                
5
 “Recomenda-se que a APPA, em contratações futuras, formalize aditivo de forma prévia no caso de acréscimo 

nos quantitativos dos itens. Também cabe recomendação, como visto no corpo do achado, para que se tomem os 
cuidados necessários para que as alterações e supressões nos quantitativos dos itens não acarretem jogo de 
planilha, cogitando, inclusive, para que seja estabelecida normativa geral no âmbito da APPA, nos mesmos 
moldes do realizado em âmbito federal (Decreto n° 7.983/2013), estabelecendo que “a diferença percentual entre 
o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em 
decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.” (peça 19, fl.62) 
6
 “Recomenda-se que a APPA, em contratações futuras, aprimore procedimentos de fiscalização, salvo se 

impraticável tecnicamente, motivo este que deve ser justificado, a fim de exigir que a empresa contratada para 
prestar serviços de batimetria, para fins de cálculo de volumes dragados, informe as datas de realização da 
batimetria inicial e da batimetria final. Atualmente só são informadas as datas geradas quando da expedição do 
relatório, o que não é recomendável.” (peça 19, fl.64). 
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formais na liquidação da despesa, isto é, esta foi feita sem que todos os documentos 

exigidos no memorial descritivo anexo ao procedimento licitatório fossem juntados. 

O argumento do Departamento Financeiro da APPA (peça 64), de que a 

entidade não está sujeita à Lei nº 4.320/64 (mencionada no achado), é razoável, 

contudo, se observa que o teor da recomendação final feita no achado tem como 

parâmetro principal a obediência a normativos previstos pela própria entidade.
7
  

Ademais, a obediência a técnicas de controle na liquidação das despesas é 

importante para atingimento do interesse público e para observância de princípios, 

como o da eficiência e o da moralidade. 

Sendo assim, entende-se que devem ser mantidas incólumes as 

recomendações do achado nº 04. 

Analisadas as respostas trazidas pela gestão atual da APPA (peças 44 a 65), 

cabe ponderar, quanto ao contraditório apresentado pelo antigo Diretor Presidente da 

entidade, sr. Lourenço Fregonese, que este tem razão apenas parcial quando diz que 

os achados relacionados no título 6 do relatório de instrução foram sanados, não 

restando qualquer irregularidade (peça 72, fl.7). 

Isto porque, existem achados em que se averiguou prejuízo material ou 

necessidade de aplicação de multas, motivo pelo qual, como visto acima, tais 

assuntos foram autuados em separado como “Comunicação de Irregularidade” ou 

“Tomada de Contas Extraordinária”.  

E, mesmo quanto a alguns dos demais achados, a afirmação do ex-gestor não 

merece total acolhida, sobretudo quanto aos achados da Concorrência Pública 

Internacional nº 01/2015, pois, embora não se tenha entendido como necessária ou 

cabível a aplicação de multa, se constatou irregularidades formais que devem ser 

evitadas em futuras licitações e contratações.  
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3. ENCAMINHAMENTOS  

 

3.1 Auditoria de Controle Concomitante 

 

I. Portal da Transparência: Tendo em vista os aprimoramentos que a empresa 

realizou no Portal de Transparência com relação as suas publicações e às 

restrições à publicação – em especial ao orçamento sigiloso de que trata o art. 

34 da Lei n.º 13.303/2016 – considera-se sanado o referido achado. 

II. Edital de Pregão n.º 125/18:  

 Com relação à vedação da participação de consórcio de 

empresas, considera-se sanado o achado e se recomenda que o 

órgão público, sempre, justifique nos processos licitatórios os 

elementos técnicos e jurídicos que dão suporte a esta decisão 

discricionária; 

 Diante das justificativas apresentadas ao achado “exigência 

excessiva de documento de habilitação (catálogo dos produtos 

cotados)” com relação a maior economicidade do procedimento 

adotado (exigência de catálogo para o arrematante ao invés de 

amostras), considera-se sanado o achado; 

 Com relação ao achado referente à exigência indevida de capital 

social integralizado mínimo para fins de habilitação, considera-se 

sanado diante das justificativas apresentadas; 

 Com relação ao achado referente à “violação ao direito de 

apresentar regularidade trabalhista tardia a microempresas e 

empresas de pequeno porte” considera-se sanado a partir das 

justificativas apresentadas, ainda assim, recomenda-se que tal 

clausula (direito de apresentar regularidade trabalhista tardia a 

microempresas e empresas de pequeno porte) seja explícita nos 

editais de licitação. 

III. Edital de Pregão Presencial n.º 132/17 

                                                                                                                                                      
7
 Recomenda-se que a APPA, em contratações futuras, se abstenha de realizar pagamentos sem a juntada de 

todos os documentos exigidos no contrato ou na fase pré-contratual (procedimento licitatório). 
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 Com relação à vedação da participação de consórcio de 

empresas, considera-se sanado o achado e se recomenda que o 

órgão público, sempre, justifique nos processos licitatórios os 

elementos técnicos e jurídicos que dão suporte a esta decisão 

discricionária; 

 Com relação ao achado referente à “utilização injustificada do 

Pregão Eletrônico”, considera-se sanado o achado diante das 

justificativas apresentadas. 

IV. Edital de Pregão Presencial n.º 132/17 

 Com relação ao achado referente à “utilização injustificada do 

Pregão Eletrônico”, considera-se sanado o achado diante das 

justificativas apresentadas; 

 Com relação à vedação da participação de consórcio de 

empresas, considera-se sanado o achado e se recomenda que o 

órgão público, sempre, justifique nos processos licitatórios os 

elementos técnicos e jurídicos que dão suporte a esta decisão 

discricionária; 

 Com relação ao achado referente a exigência indevida de capital 

social integralizado mínimo para fins de habilitação, considera-se 

sanado diante das justificativas apresentadas; 

 Com relação ao achado referente à “violação ao direito de 

apresentar regularidade trabalhista tardia a microempresas e 

empresas de pequeno porte” considera-se sanado a partir das 

justificativas apresentadas, ainda assim, recomenda-se que tal 

clausula (direito de apresentar regularidade trabalhista tardia a 

microempresas e empresas de pequeno porte) seja explícita nos 

editais de licitação; 

 Com relação ao achado referente à “exigência ilegal de 

declaração de propriedade do equipamento”, a empresa justifica 

que o certame em análise fracassou e, que, no novo processo 

licitatório foi excluída tal exigência, sendo admitida simples 
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declaração nos termos do acórdão n.º 2672/19- TCE/PR, 

considerando-se, assim, sanado o achado.  

V. Edital de Pregão Presencial n.º 17/2018 

 Com relação à vedação da participação de consórcio de 

empresas, considera-se sanado o achado e se recomenda que o 

órgão público, sempre, justifique nos processos licitatórios os 

elementos técnicos e jurídicos que dão suporte a esta decisão 

discricionária; 

 Diante das justificativas apresentadas ao achado “exigência 

excessiva de documento de habilitação (catálogo dos produtos 

cotados)” com relação a maior economicidade do procedimento 

adotado (exigência de catálogo para o arrematante ao invés de 

amostras), considera-se sanado o achado; 

 Com relação ao achado referente a exigência indevida de capital 

social integralizado mínimo para fins de habilitação, considera-se 

sanado diante das justificativas apresentadas;  

 Com relação ao achado referente à “violação ao direito de 

apresentar regularidade trabalhista tardia a microempresas e 

empresas de pequeno porte” considera-se sanado a partir das 

justificativas apresentadas, ainda assim, recomenda-se que tal 

clausula (direito de apresentar regularidade trabalhista tardia a 

microempresas e empresas de pequeno porte) seja explícita nos 

editais de licitação. 

 

 

3.2 Auditoria de Licitações e Contratos 

 

I - os achados referentes à Concorrência Pública nº 122/2016 (Contrato nº 

24/18) foram tratados de modo específico no processo nº 691129/18 

(apensado ao processo nº 418171/18), de “Comunicação de Irregularidade”, já 

havendo, inclusive, decisão transitada em julgado (peça 141 do processo nº 

418171/18);  
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II -  os achados referentes ao procedimento administrativo nº 9.072.741-9 

(Concorrência Pública nº 02/07, Instrumento contratual nº 026/2007) estão 

sendo tratados no processo nº 424515/19, de “Tomada de Contas 

Extraordinária”, ainda sem decisão transitada em julgado, cabendo sugestão 

para que seja emitida informação ao relator do referido processo de que na 

presente prestação de contas foram juntadas informações, inerentes às 

medidas para apuração de irregularidades tomadas pela entidade (peça 58, 

fl.8),  que podem interessar ao julgamento da tomada; 

III – os achados referentes à Concorrência Pública Internacional nº 02/2018 

foram sanados ou esclarecidos pela entidade fiscalizada, contudo, mantém-se 

as recomendações inerentes aos achados nº 1 a 4, no que diz respeito a 

licitações futuras da entidade, posto que tais irregularidades podem vir a se 

repetir; 

IV – os achados referentes Concorrência Pública Internacional nº 01/2015 

(Contrato nº 76/2015) devem ser mantidos; 

 

 É a informação.  

4ª ICE, em 09 de dezembro de 2020. 
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Gerente de Fiscalização 

assinatura digital 
 

JÚLIO JOSÉ PEPICELLI JUNIOR 
Gerente de Fiscalização 

assinatura digital 
 

ELIZANDRO NATAL BROLLO 
Coordenador de Fiscalização 

assinatura digital 
 

RODRIGO DUARTE DAMASCENO FERREIRA 
Inspetor 

assinatura digital 
 



80.  Instrução



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR THBW.4IKJ.WKI7.4G4D.M

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Coordenadoria de Gestão Estadual 

 

1 

PROCESSO Nº: 288360/19-TC 

ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 

INTERESSADO: LOURENÇO FREGONESE,  LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA, 
LUIZ HENRIQUE TESSUTTI DIVIDINO. 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

INSTRUÇÃO Nº: 001/2021-CGE – ANÁLISE CONTRADITÓRIO  

Prestação de Contas Estadual. 
Administração Indireta. Exercício de 
2018. Análise do contraditório 
apresentado em face da Instrução 
nº 381/19-CGE. Pela regularidade 
no que tange ao escopo de análise 
de responsabilidade dessa CGE e 
com os apontamos e considerações 
constantes da Informação 22/20-
4ICE (peça 79). 

 

Trata-se da prestação de contas da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS 

DE PARANAGUÁ E ANTONINA, referente ao exercício financeiro de 2018. 

No primeiro exame realizado por esta Coordenadoria de Gestão 

Estadual foi constatada ausência de elementos essenciais para análise e/ou 

existência de inconformidades que necessitavam de apresentação de justificativas. 

Oportunizado o direito ao princípio constitucional do contraditório e 

ampla defesa quanto ao apontado na Instrução nº 381/19-CGE (peça 20), os 

interessados, Srs. LOURENÇO FREGONESE,  LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA 

e LUIZ HENRIQUE TESSUTTI DIVIDINO, apresentaram suas justificativas e 

documentação complementar, razão pela qual retornam as contas para exame, 

seguindo-se a síntese dos apontamentos contidos na citada Instrução, e as novas 

conclusões e apontamentos face os fatos apresentados na peça de defesa. 

1- DAS CONSTATAÇÕES DO PRIMEIRO EXAME 
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A análise inicial da presente prestação de contas concluiu pela 

oportunização de contraditório em razão dos apontamentos dos Títulos 05 e 06 da 

Instrução nº 381/19-CGE (peça 20), incluindo os apontamentos do Relatório de 

Fiscalização elaborado pela 4ª Inspetoria de Controle Externo.   

2 – DA ANÁLISE DO CONTRADITÓRIO DOS APONTAMENTOS DA 

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL 

a) Apontamento do Título 5 - Relatório do Controle Interno. 

Conforme constante à folha 17 da Instrução nº 381/19-CGE (peça 20), 

foi apontado que a partir da análise do Relatório do Controle Interno e do Relatório da 

Controladoria Geral do Estado encaminhado via SEI-CED, foi possível concluir que 

houve dois Achados do Controle Interno que geraram duas recomendações. 

 Em razão da existência das duas recomendações por parte do 

Controle Interno, códigos 206 e 763, solicitou-se o envio de informações sobre as 

ações que foram e/ou estão sendo tomadas para atender ao contido nas 

recomendações supracitadas. 

DA DEFESA: 

Acerca do item em tela, o Sr. LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA 

alega à folha 01 da peça 43, in verbis, que: “O referido apontamento já foi sanado por 

esta Administração de Portos através da edição da Portaria n.303/19 (cópia em anexo 

– Documento 01), na qual designa-se os responsáveis pelas questões relativas a 

viagens, além disso, consta no preâmbulo da portaria que o procedimento a ser 

seguido é o gravado no Decreto n. 2428/2019 do Estado do Paraná”. 

DA ANÁLISE TÉCNICA DA CGE: 

Tendo em vista o envio da Portaria nº 303/19 constante à peça 65 e a 

consulta ao opinativo dessa Unidade Técnica constante às folhas 20 e 21 da peça 23 

do processo nº 25456-3/20, referente a prestação de contas anual do exercício 
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financeiro subsequente da Entidade, na qual nada consta sobre o item em análise, 

opina-se pela regularização deste apontamento. 

Conclusão CGE: Regularizado. 

2.1 - RESULTADO DA ANÁLISE DA COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL 

De acordo com os motivos e conclusões expostos na análise técnica 

do contraditório, entende-se que a entidade apresentou justificativas ou medidas 

suficientes para afastar os apontamentos desta CGE contidos no primeiro exame da 

prestação de contas. 

3. DO CONTRADITÓRIO DO RELATÓRIO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO DA 4ª 

INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO 

Nos termos do artigo 175-J, VI1, do Regimento Interno, instituído pela 

Resolução nº 64/2018, serão consolidados na presente prestação de contas os 

apontamentos do relatório anual de fiscalização, emitido pela 4ª Inspetoria de Controle 

Externo. 

Conforme definido no parágrafo único2 do art. 175-J, do Regimento 

Interno, esta Coordenadoria não fará análise de mérito acerca dos apontamentos 

realizados pelas Inspetorias de Controle Externo, restringindo-se a reproduzir e 

consolidar os respectivos apontamentos.  

a) Item 2.1.1 Portal da Transparência. 

                                                

1 Art. 175-J. Compete à Coordenadoria de Gestão Estadual: 

(...) 

VI - consolidar na instrução das prestações de contas anuais os apontamentos contidos nos relatórios anuais de fiscalização, 
emitidos pelas Inspetorias de Controle Externo. (Incluído pela Resolução n° 64/2018) 

2 Art. 175-J. Compete à Coordenadoria de Gestão Estadual: 

(...) 

Parágrafo Único. Quando da análise do contraditório nos processos de prestação de contas anual, a manifestação da 
Coordenadoria ficará restrita aos pontos por ela suscitados na instrução, não incluindo o mérito dos apontamentos realizados 
pelas Inspetorias de Controle Externo. (Incluído pela Resolução n° 64/2018) 
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ANÁLISE DO CONTRADITÓRIO PELA INSPETORIA:  

Após análise das justificativas, a 4ª Inspetoria de Controle Externo, 

nos termos da Informação 22/20-4ICE (peça 79, fl. 04), concluiu, in verbis, por:  

“Tendo em vista os aprimoramentos que a empresa realizou no Portal 

de Transparência com relação as suas publicações (ver abaixo) e as restrições à 

publicação – em especial ao orçamento sigiloso de que trata o art. 34 da Lei n.º 

13.303/2016 – considera-se sanado o referido achado”. 

b) Item 2.1.2 Edital de Pregão Eletrônico n.º 125/2018. 

ANÁLISE DO CONTRADITÓRIO PELA INSPETORIA:  

Após análise das justificativas, a 4ª Inspetoria de Controle Externo, 

nos termos da Informação 22/20-4ICE (peça 79, fls. 06 a 07), concluiu, in verbis, por:  

     “Com relação à vedação da participação de consórcio de empresas, 

considera-se sanado o achado e se recomenda que o órgão público, sempre, 

justifique nos processos licitatórios os elementos técnicos e jurídicos que dão suporte 

a esta decisão discricionária. 

Diante das justificativas apresentadas ao achado “exigência excessiva 

de documento de habilitação (catálogo dos produtos cotados)” com relação a maior 

economicidade do procedimento adotado (exigência de catálogo para o arrematante 

ao invés de amostras), considera-se sanado o achado. 

Com relação ao achado referente a exigência indevida de capital 

social integralizado mínimo para fins de habilitação, considera-se sanado diante das 

justificativas apresentadas. 

Com relação ao achado referente à “violação ao direito de apresentar 

regularidade trabalhista tardia a microempresas e empresas de pequeno porte” 

considera-se sanado a partir das justificativas apresentadas, ainda assim, recomenda-
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se que tal clausula (direito de apresentar regularidade trabalhista tardia a 

microempresas e empresas de pequeno porte) seja explícita nos editais de licitação”. 

c) 2.1.3 Edital de Pregão Eletrônico n.º 132/2018. 

ANÁLISE DO CONTRADITÓRIO PELA INSPETORIA:  

Após análise das justificativas, a 4ª Inspetoria de Controle Externo, 

nos termos da Informação 22/20-4ICE (peça 79, fl. 08), concluiu, in verbis, por:  

“Com relação à vedação da participação de consórcio de empresas, 

considera-se sanado o achado e se recomenda que o órgão público, sempre, 

justifique nos processos licitatórios os elementos técnicos e jurídicos que dão suporte 

a esta decisão discricionária. 

Com relação ao achado referente a “utilização injustificada do Pregão 

Eletrônico”, considera-se sanado o achado diante das justificativas apresentadas.”. 

d) 2.1.4 Edital de Pregão Eletrônico n.º 14/2018. 

ANÁLISE DO CONTRADITÓRIO PELA INSPETORIA:  

Após análise das justificativas, a 4ª Inspetoria de Controle Externo, 

nos termos da Informação 22/20-4ICE (peça 79, fls. 10 a 11), concluiu, in verbis, por:  

     “Com relação ao achado referente a “utilização injustificada do Pregão 

Eletrônico”, considera-se sanado o achado diante das justificativas apresentadas.  

Com relação à vedação da participação de consórcio de empresas, 

considera-se sanado o achado e se recomenda que o órgão público, sempre, 

justifique nos processos licitatórios os elementos técnicos e jurídicos que dão suporte 

a esta decisão discricionária. 



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR THBW.4IKJ.WKI7.4G4D.M

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Coordenadoria de Gestão Estadual 

 

6 

Com relação ao achado referente a exigência indevida de capital 

social integralizado mínimo para fins de habilitação, considera-se sanado diante das 

justificativas apresentadas. 

Com relação ao achado referente à “violação ao direito de apresentar 

regularidade trabalhista tardia a microempresas e empresas de pequeno porte” 

considera-se sanado a partir das justificativas apresentadas, ainda assim, recomenda-

se que tal clausula (direito de apresentar regularidade trabalhista tardia a 

microempresas e empresas de pequeno porte) seja explícita nos editais de licitação. 

Com relação ao achado referente à “exigência ilegal de declaração de 

propriedade do equipamento”, a empresa justifica que o certame em análise fracassou 

e, que, no novo processo licitatório foi excluída tal exigência, sendo admitida simples 

declaração nos termos do acórdão n.º 2672/19- TCE/PR, considerando-se, assim, 

sanado o achado”. 

e) 2.1.5 Edital de Pregão Eletrônico n.º 17/2018. 

ANÁLISE DO CONTRADITÓRIO PELA INSPETORIA:  

Após análise das justificativas, a 4ª Inspetoria de Controle Externo, 

nos termos da Informação 22/20-4ICE (peça 79, fls. 12 a 13), concluiu, in verbis, por: 

“Com relação à vedação da participação de consórcio de empresas, 

considerasse sanado o achado e se recomenda que o órgão público, sempre, 

justifique nos processos licitatórios os elementos técnicos e jurídicos que dão suporte 

a esta decisão discricionária. 

Diante das justificativas apresentadas ao achado “exigência excessiva 

de documento de habilitação (catálogo dos produtos cotados)” com relação a maior 

economicidade do procedimento adotado (exigência de catálogo para o arrematante 

ao invés de amostras), considera-se sanado o achado. 
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Com relação ao achado referente a exigência indevida de capital 

social integralizado mínimo para fins de habilitação, considera-se sanado diante das 

justificativas apresentadas. 

Com relação ao achado referente à “violação ao direito de apresentar 

regularidade trabalhista tardia a microempresas e empresas de pequeno porte” 

considera-se sanado a partir das justificativas apresentadas, ainda assim, recomenda-

se que tal clausula (direito de apresentar regularidade trabalhista tardia a 

microempresas e empresas de pequeno porte) seja explícita nos editais de licitação”. 

f) 2.2 Auditoria de Licitações e Contratos. 

ANÁLISE DO CONTRADITÓRIO PELA INSPETORIA:  

Após análise das justificativas, a 4ª Inspetoria de Controle Externo, 

nos termos da Informação 22/20-4ICE (peça 79, fls. 13 a 17), concluiu, in verbis, por:  

      “Inicialmente, importante observar que os achados referentes à 

Concorrência Pública nº 122/2016 (Contrato nº 24/18) e ao procedimento 

administrativo nº 9.072.741-9 (Concorrência Pública nº 02/07, Contrato nº 026/2007) 

estão sendo tratados de modo separado, respectivamente, nos processos nº 

691129/18 (“Comunicação de Irregularidade” apensada ao processo nº 418171/18) e 

424515/19 (“Tomada de Contas Extraordinária”). 

No processo nº 691129/18 já existe inclusive decisão transitada em 

julgada (Acórdão nº 3605/2019 – Tribunal Pleno – peça 141 do processo nº 

418171/18). 

Já o processo nº 424515/19, de “Tomada de Contas Extraordinária”, 

ainda não tem decisão com transito em julgado, verifica-se, porém, que as 

manifestações trazidas pela APPA no presente processo de prestação de contas (ver 

peça 51, fls.15; e peça 58, fls.8), ou fazem referência àquela “tomada” ou trazem 

informações sobre medidas adotadas para apurar irregularidades (encaminhamento 

de ofícios à Controladoria Geral do Estado do Paraná, ao Ministério Público Federal, 
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ao Ministério Público do Estado do Paraná; elaboração de notícia do fato junto ao 

MPE-PR; elaboração de “Regulamento de Licitações e Contratos”). 

Assim, entende-se despiciendo tecer qualquer análise no presente 

processo quanto à Concorrência Pública nº 122/16, ou quanto ao procedimento 

administrativo nº 9.072.741-9, cabendo, apenas, quanto a este último, deixar para o e. 

relator da ora analisada “prestação de contas” a deliberação acerca da conveniência 

de anexar cópia das informações trazidas à peça 58, fls.8, inerentes às medidas para 

apuração de irregularidades, ao processo nº 424515/19. 

Por sua vez, os achados da Concorrência Pública Internacional nº 

02/2018 foram sanados pela entidade fiscalizada, após o encaminhamento da matriz 

de achados desta 4ª ICE para comentários do gestor1, por meio de republicação do 

Edital. 

Neste sentido, o teor dos ofícios encaminhados por esta 4ª ICE (nº 

106/18 – peça 52, 111/18, 113/18 e 129/18), das respostas remetidas pela fiscalizada 

(peças 53-57) e do instrumento convocatório republicado e seus anexos2, dão conta 

que: a) foram previstos critérios objetivos para avaliação da qualificação técnica dos 

licitantes, inclusive com previsão expressa das motivações para tal exigência, o que 

configura prática positiva do fiscalizado; b) foi retirada do edital exigência da carta do 

proprietário, que não mais foi prevista como requisito de qualificação técnica3; c) foi 

retirada a exigência de garantia de proposta, cuja cumulação com a cobrança de 

capital social mínimo foi reputada irregular por parte da 4ª ICE; d) foram eliminadas 

incongruências entre o Termo de Referência e o corpo do Edital; e) foi corrigido 

equívoco na adoção de índice de atualização dos valores dos equipamentos, 

conforme publicação Cost Standards Indexation 2017; f) foi corrigido equívoco na 

estimativa dos encargos sociais incidentes na contratação; g) foram corrigidos erros 

de cálculo na estimativa do custo do monitoramento ambiental inerente ao serviço de 

dragagem; h) houve comprovação de que foi realizada anotação de responsabilidade 

referente aos serviços de elaboração da planilha orçamentária (apenas não havia sido 

anexada ao processo). 
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Assim, verifica-se que a tabela e as informações contidas às fls.1 e 2 

da peça 51, estão corretas, merecendo reparo apenas na parte em que diz que foi 

solicitada reconsideração quanto a carta do proprietário (achado nº 2), uma vez que, 

conforme se observa do teor do Ofício nº 129/18, da resposta deste pela APPA, e do 

edital, o ponto também foi revisto pela entidade. 

Mantém-se, no entanto, as recomendações inerentes aos achados nº 

1 a 4, da análise da Concorrência Pública Internacional nº 02/2018, no que diz 

respeito a licitações futuras da entidade, posto que tais irregularidades podem vir a se 

repetir. 

Superados os pontos relacionados a este edital, cabe analisar as 

respostas da entidade que dizem respeito aos achados derivados da análise da 

Concorrência Pública Internacional nº 01/2015 (Contrato nº 76/2015). 

No que diz respeito ao primeiro deles, relacionado à fundamentação 

para prorrogação do prazo de vigência do contrato, a Diretoria Jurídica (peça 58) da 

entidade argumentou que os serviços de dragagem são contínuos, fato este que 

ficaria comprovado pela manifestação do fiscal do contrato, bem como por expressões 

contidas em contrato de arrendamento firmado entre a APPA e/ou a União. 

Esta 4ª ICE discorda deste posicionamento, e não porque os serviços 

de dragagem não sejam uma necessidade permanente da APPA, mas sim porque 

estes eram contratados de acordo com o material que necessitava ser retirado. Ou 

seja, o fator crucial para definir a vigência do contrato era a quantidade de serviço que 

deveria ser realizado, dado este ligado à quantidade de material assoreado que 

deveria ser retirado. 

Ora, entende-se que uma mesma necessidade permanente pode ser 

atendida de modo diverso por órgãos e entidades diferentes, de acordo com o 

planejamento destes, e é isto que diferencia os contratos de serviços contínuos dos 

contratos de escopo. 
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Por este motivo mantém-se a recomendação trazida no achado nº 014 

da respectiva contratação. 

A manifestação referente ao segundo achado também vem da 

Diretoria Jurídica da APPA (peça 58), tendo esta informado que, visando coibir 

condutas como as descritas no referido achado, quais sejam, realização de alterações 

contratuais sem prévio aditivo, foi editado regulamento de licitações e contratos, 

contendo, inclusive, disposição específica sobre a formalização dos contratos.  

O referido regulamento foi anexado à peça 60, podendo se observar 

que, realmente, o capítulo 7 do normativo fala sobre “Formalização de Contratos”, 

sendo que o item 7.1.2, “III”, fala especificamente sobre celebração de aditivos. 

Entende-se que a medida é positiva, devendo ser elogiada. Não 

obstante, mantém-se a recomendação exarada no achado5, até para que, respeitada 

a liberdade de gestão inerente à entidade, sejam pensadas outras formas de se evitar 

que a situação volte a ocorrer (enumera-se, apenas a título exemplificativo, medidas 

como adoção de check-list, realização de auditoria interna, mapeamento de fluxo de 

trabalho, dentre outros). 

No que se refere ao achado nº 03, observa-se que não foi 

apresentada manifestação específica da entidade, pois, embora o índice trazido pela 

APPA à peça 43, indique, à fl.3, que a DEMANT (peça 51, fl.4) se manifestou sobre o 

referido ponto (“Concorrência Pública Internacional nº 01/2015, item 3”), o que se 

observa é o que órgão referido se manifestou sobre o item 4. 

Assim, reputam-se inalteradas as recomendações feitas pela 4ª ICE 

quanto a este achado.6 

O último dos achados referentes à Concorrência Pública Internacional 

nº 01/2015, diz respeito a liquidação irregular de despesas, assistindo razão à 

DEMANT (peça 51, fl.4), órgão interno da APPA, quando alega que foram trazidas 
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informações suficientes para ao menos se afastar a suspeita de que houvessem sido 

pagos serviços não realizados. 

Entretanto, importante notar que isto já havia sido mencionado no 

próprio achado da 4ª ICE (peça 19, fl.65), tendo este sido mantido devido às 

irregularidades formais na liquidação da despesa, isto é, esta foi feita sem que todos 

os documentos exigidos no memorial descritivo anexo ao procedimento licitatório 

fossem juntados. 

O argumento do Departamento Financeiro da APPA (peça 64), de que 

a entidade não está sujeita à Lei nº 4.320/64 (mencionada no achado), é razoável, 

contudo, se observa que o teor da recomendação final feita no achado tem como 

parâmetro principal a obediência a normativos previstos pela própria entidade. 

Ademais, a obediência a técnicas de controle na liquidação das 

despesas é importante para atingimento do interesse público e para observância de 

princípios, como o da eficiência e o da moralidade. 

Sendo assim, entende-se que devem ser mantidas incólumes as 

recomendações do achado nº 04. Analisadas as respostas trazidas pela gestão atual 

da APPA (peças 44 a 65), cabe ponderar, quanto ao contraditório apresentado pelo 

antigo Diretor Presidente da entidade, sr. Lourenço Fregonese, que este tem razão 

apenas parcial quando diz que os achados relacionados no título 6 do relatório de 

instrução foram sanados, não restando qualquer irregularidade (peça 72, fl.7).  

Isto porque, existem achados em que se averiguou prejuízo material 

ou necessidade de aplicação de multas, motivo pelo qual, como visto acima, tais 

assuntos foram autuados em separado como “Comunicação de Irregularidade” ou 

“Tomada de Contas Extraordinária”. 

E, mesmo quanto a alguns dos demais achados, a afirmação do ex-

gestor não merece total acolhida, sobretudo quanto aos achados da Concorrência 

Pública Internacional nº 01/2015, pois, embora não se tenha entendido como 
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necessária ou cabível a aplicação de multa, se constatou irregularidades formais que 

devem ser evitadas em futuras licitações e contratações”. 

3.1 - RESULTADO DA ANÁLISE DA 4ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO 

       De acordo com as considerações expostas na análise constante da 

Informação 22/20 (peça 79, fls. 18 a 21), a 4ª ICE se manifestou, in verbis, no seguinte 

sentido: 

       “3. ENCAMINHAMENTOS 

       3.1 Auditoria de Controle Concomitante 

       I. Portal da Transparência: Tendo em vista os aprimoramentos que a 

empresa realizou no Portal de Transparência com relação as suas publicações e às 

restrições à publicação – em especial ao orçamento sigiloso de que trata o art. 34 da 

Lei n.º 13.303/2016 – considera-se sanado o referido achado. 

       II. Edital de Pregão n.º 125/18: 

                          - Com relação à vedação da participação de consórcio de empresas, 

considera-se sanado o achado e se recomenda que o órgão público, sempre, 

justifique nos processos licitatórios os elementos técnicos e jurídicos que dão suporte 

a esta decisão discricionária; 

                        - Diante das justificativas apresentadas ao achado “exigência excessiva 

de documento de habilitação (catálogo dos produtos cotados)” com relação a maior 

economicidade do procedimento adotado (exigência de catálogo para o arrematante 

ao invés de amostras), considera-se sanado o achado; 

              - Com relação ao achado referente à exigência indevida de capital 

social integralizado mínimo para fins de habilitação, considera-se sanado diante das 

justificativas apresentadas; 
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       - Com relação ao achado referente à “violação ao direito de 

apresentar regularidade trabalhista tardia a microempresas e empresas de pequeno 

porte” considera-se sanado a partir das justificativas apresentadas, ainda assim, 

recomenda-se que tal clausula (direito de apresentar regularidade trabalhista tardia a 

microempresas e empresas de pequeno porte) seja explícita nos editais de licitação. 

       III. Edital de Pregão Presencial n.º 132/17. 

       Com relação à vedação da participação de consórcio de empresas, 

considera-se sanado o achado e se recomenda que o órgão público, sempre, 

justifique nos processos licitatórios os elementos técnicos e jurídicos que dão suporte 

a esta decisão discricionária; 

       Com relação ao achado referente à “utilização injustificada do Pregão 

Eletrônico”, considera-se sanado o achado diante das justificativas apresentadas. 

                          IV. Edital de Pregão Presencial n.º 132/17 

                          Com relação ao achado referente à “utilização injustificada do Pregão 

Eletrônico”, considera-se sanado o achado diante das justificativas apresentadas; 

       Com relação à vedação da participação de consórcio de empresas, 

considera-se sanado o achado e se recomenda que o órgão público, sempre, 

justifique nos processos licitatórios os elementos técnicos e jurídicos que dão suporte 

a esta decisão discricionária; 

      Com relação ao achado referente a exigência indevida de capital 

social integralizado mínimo para fins de habilitação, considera-se sanado diante das 

justificativas apresentadas; 

      Com relação ao achado referente à “violação ao direito de apresentar 

regularidade trabalhista tardia a microempresas e empresas de pequeno porte” 

considera-se sanado a partir das justificativas apresentadas, ainda assim, recomenda-

se que tal clausula (direito de apresentar regularidade trabalhista tardia a 

microempresas e empresas de pequeno porte) seja explícita nos editais de licitação; 
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      Com relação ao achado referente à “exigência ilegal de declaração de 

propriedade do equipamento”, a empresa justifica que o certame em análise fracassou 

e, que, no novo processo licitatório foi excluída tal exigência, sendo admitida simples 

declaração nos termos do acórdão n.º 2672/19- TCE/PR, considerando-se, assim, 

sanado o achado. 

      V. Edital de Pregão Presencial n.º 17/2018 

      Com relação à vedação da participação de consórcio de empresas, 

considera-se sanado o achado e se recomenda que o órgão público, sempre, 

justifique nos processos licitatórios os elementos técnicos e jurídicos que dão suporte 

a esta decisão discricionária; 

      Diante das justificativas apresentadas ao achado “exigência excessiva 

de documento de habilitação (catálogo dos produtos cotados)” com relação a maior 

economicidade do procedimento adotado (exigência de catálogo para o arrematante 

ao invés de amostras), considera-se sanado o achado; 

      Com relação ao achado referente a exigência indevida de capital 

social integralizado mínimo para fins de habilitação, considera-se sanado diante das 

justificativas apresentadas; 

      Com relação ao achado referente à “violação ao direito de apresentar 

regularidade trabalhista tardia a microempresas e empresas de pequeno porte” 

considera-se sanado a partir das justificativas apresentadas, ainda assim, recomenda-

se que tal clausula (direito de apresentar regularidade trabalhista tardia a 

microempresas e empresas de pequeno porte) seja explícita nos editais de licitação. 

      3.2 Auditoria de Licitações e Contratos 

                         I - os achados referentes à Concorrência Pública nº 122/2016 

(Contrato nº 24/18) foram tratados de modo específico no processo nº 691129/18 

(apensado ao processo nº 418171/18), de “Comunicação de Irregularidade”, já 

havendo, inclusive, decisão transitada em julgado (peça 141 do processo nº 

418171/18);”. 

      II - os achados referentes ao procedimento administrativo nº 

9.072.741-9 (Concorrência Pública nº 02/07, Instrumento contratual nº 026/2007) 
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estão sendo tratados no processo nº 424515/19, de “Tomada de Contas 

Extraordinária”, ainda sem decisão transitada em julgado, cabendo sugestão para que 

seja emitida informação ao relator do referido processo de que na presente prestação 

de contas foram juntadas informações, inerentes às medidas para apuração de 

irregularidades tomadas pela entidade (peça 58, fl.8), que podem interessar ao 

julgamento da tomada; 

      III – os achados referentes à Concorrência Pública Internacional nº 

02/2018 foram sanados ou esclarecidos pela entidade fiscalizada, contudo, mantém-

se as recomendações inerentes aos achados nº 1 a 4, no que diz respeito a licitações 

futuras da entidade, posto que tais irregularidades podem vir a se repetir; 

      IV – os achados referentes Concorrência Pública Internacional nº 

01/2015 (Contrato nº 76/2015) devem ser mantidos;”. 

4 - CONCLUSÃO 

Diante do exposto, após o exame do contraditório das contas da 

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA relativas ao 

exercício financeiro de 2018, realizado por esta Coordenadoria e pela 4ª Inspetoria de 

Controle Externo, e à luz dos comentários supra expendidos, conclui-se que a 

presente prestação de contas pode ser considerada regular no que tange ao escopo 

de análise de responsabilidade dessa CGE e com os apontamos e considerações 

constantes da Informação 22/20-4ICE (peça 79), de lavra da 4ª Inspetoria de Controle 

Externo, em especial do constante às folhas 18 a 21 (transcritas na seção anterior). 

Destaca-se que estas conclusões não elidem responsabilidades por 

atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas, e por divergências nas 

informações de caráter declaratório, ressalvadas, ainda, as constatações de 

procedimentos fiscalizatórios específicos. 

É a instrução. 

CGE, em 12 de janeiro de 2021. 

Ato elaborado por: Rodrigo L. Kremer – Analista de Controle 
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De acordo. Paulo Vitoriano de Oliveira – Coordenador em exercício 
 

Encaminhe-se ao MPjTC. 



81.  Parecer
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PROTOCOLO Nº: 288360/19 

ORIGEM: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 

INTERESSADO: LOURENÇO FREGONESE, LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA, 
LUIZ HENRIQUE TESSUTTI DIVIDINO 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

PARECER: 55/21 

 

 

 

Prestação de Contas da Administração dos Portos de Paranaguá 
e Antonina. Exercício de 2018. Contraditório. Pela regularidade 
das contas, acolhendo os apontamentos e considerações feitas 
na Informação n° 22/20, exarada pela 4ªICE. 

 

Trata-se da Prestação de Contas da Administração dos Portos de 

Paranaguá e Antonina, referente ao exercício financeiro de 2018. 

 

Foram acostados ao feito documentos para análise da pretensão 

(peças n° 3-17; 19). 

 

A Coordenadoria de Gestão Estadual (CGE) apurou irregularidades no 

Relatório do Controle Interno e nos Relatórios da Inspetoria de Controle Externo (peça 

n° 20). 

 

Em contraditório (peça n° 29), o Sr. Luiz Henrique Dividino, Gestor das 

contas, arguiu, em síntese: a) esclareceu que atuou como presidente da entidade entre 

01/01/2018 e 28/03/2018, e que suas competências foram definidas pelo Decreto n° 

11.562/2014, alterado pelo Decreto n° 4.881/2016; b) destacou que a apuração de 

suas responsabilidades deve se limitar a sua competência e período de gestão; c) 

alegou que durante o seu período como gestor, não houveram questionamentos acerca 

da prestação de contas das viagens realizadas, demonstrando que os procedimentos 

de controle e fiscalização foram efetivos e eficazes; d) cabe a nova gestão seguir as 

recomendações, estabelecendo os procedimentos de controle; e) informou que em seu 
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período de gestão os certames realizados foram publicados de forma oficial; f) aduziu 

que diante da amplitude de divulgação do certame, e a ampla condição de participação, 

não houveram questionamentos por parte dos licitantes acerca dos apontamentos 

feitos pela unidade técnica; e g) ressaltou que há um processo de comunicação de 

irregularidade, autuado sob o número 418171/2018, e apenso de n° 691129/18, em 

que apresentou defesa técnica, justificando  todos os seus atos enquanto gestor.  

 

Acostou ao feito documentos, a fim de corroborar o arguido em sede de 

defesa (peças n° 30-36). 

 

Em contraditório, o Sr. Luiz Fernando da Silva, Diretor-Presidente da 

entidade, alegou que a irregularidade apontada no Relatório de Controle Interno já foi 

sanada através da Portaria n° 303/2019. 

 

Ademais, anexou ao feito documentos (peças n° 44-65), a fim de 

regularizar o item -  Relatórios da Inspetoria de Controle Externo. 

 

Em contraditório (peça n° 72), o Sr. Lourenço Fregonese, antigo 

Diretor-Presidente da entidade, aduziu as mesmas matérias de defesa apresentadas 

anteriormente.  

 

A 4ª Inspetoria de Controle Externo (4ICE) apresentou considerações 

(peça n° 79) 

 

A CGE, ante os contraditórios e documentos apresentados, opinou pela 

regularidade das contas, acolhendo os apontamentos e considerações feitas na 

Informação exarada pela 4ICE (peça n° 79), em especial ao exposto nas folhas 18 a 21 

(peça n° 80). 

 

É o relatório. 
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Analisando os documentos apresentados, bem como a Instrução 

proferida pela unidade técnica (peça n° 80), este Ministério Público de Contas, calcado 

no expediente técnico, propugna pela regularidade desta Prestação de Contas, nos 

termos da Instrução técnica derradeira, e da Informação proferida pela 4ICE (peça n° 

79), resguardando o direito de propor eventuais medidas cabíveis se tomar 

conhecimento de alguma irregularidade. 

 

É o parecer. 

 

Curitiba, 19 de janeiro de 2021. 

 

 

Assinatura Digital 
 

ELIZA ANA ZENEDIN KONDO LANGNER 
Procuradora do Ministério Público de Contas 

 

 



82.  Acórdão
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PROCESSO Nº: 288360/19 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E 
ANTONINA 

INTERESSADO: LOURENÇO FREGONESE, LUIZ FERNANDO GARCIA DA 
SILVA, LUIZ HENRIQUE TESSUTTI DIVIDINO 

ADVOGADO / 
PROCURADOR 

ROBERLEI ALDO QUEIROZ, RONALDO PORTUGAL 
BACELLAR FILHO 

RELATOR: CONSELHEIRO IVENS ZSCHOERPER LINHARES 

 

ACÓRDÃO Nº 791/21 - Tribunal Pleno 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL. 
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E 
ANTONINA. REGULARIDADE. RECOMENDAÇÕES. 
Regularidade no que tange aos dados financeiros, 
orçamentários e patrimoniais apresentados a este 
Tribunal junto ao SEI-CED. Falhas em processos 
licitatórios identificados durante fiscalização exercida 
pela 4ªICE. Inconsistências em procedimentos internos 
que não configuram irregularidade administrativa. 
Melhorias necessárias em relação ao controle de 
processos licitatórios. Concorrência Pública n.° 02/07: 
matéria objeto de análise em sede da Tomada de Contas 
Extraordinária n.° 424515/19. Exclusão da análise 
matéria nos presentes autos conforme Acórdão n.° 
1588/18 do Tribunal Pleno. 
Regularidade das contas com recomendações e 
encaminhamento dos autos para ciência do Relator da 
Tomada de Contas Extraordinária 424515/19. 

 
 

 

1. Trata-se da prestação de contas referente à gestão da 

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, no exercício de 2018. 

Durante o exercício foram responsáveis pela gestão da entidade o 

Sr. Luiz Henrique Tessutti Dividino, Presidente no período de 01/01/2018 a 

28/03/2018, e o Sr. Lourenço Fregonese, Presidente no período de 29/03/2018 a 

31/12/2018 (fl. 1 da peça 20). 

Encaminhado a esta Corte, em cumprimento às determinações 

legais, o processo foi submetido à análise da 4ª Inspetoria de Controle Externo, da 

Coordenadoria de Gestão Estadual e do Ministério Público de Contas. 
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Após apresentação de defesa nas peças 29 a 36, 37 a 39, 42 a 65 e 

71 a 73, a 4ª Inspetoria de Controle Externo, pela Instrução n.° 22/2020 (peça 79), 

opinou pela expedição de recomendações de melhorias em relação aos seguintes 

processos licitatórios: Edital de Pregão n.° 125/18, Edital de Pregão Presencial n.° 

132/17, Edital de Pregão Eletrônico 14/2018, Edital de Pregão Presencial n.º 

17/2018, Concorrência Pública n.° 02/07, Concorrência Pública Internacional n.° 

02/2018 e Concorrência Pública Internacional n.° 01/2015. 

A Coordenadoria de Gestão Estadual, pela Instrução n.° 1/21-CGE 

(peça 80), em relação ao escopo de análise das contas anuais, manifestou-se pela 

regularidade das contas. Todavia, seguindo o disposto no parágrafo único do art. 

175-J, do Regimento Interno, consolidou em sua Instrução as análises da 4ª 

Inspetoria de Controle Externo, corroborando o opinativo pela regularidade com 

recomendações. 

O Ministério Público de Contas, pelo Parecer n.° 55/21 (peça 81), 

manifestou-se pela regularidade das contas. 

É o relatório. 

 

2. Passo à análise das inconsistências apontadas. 

 

Inicialmente, em relação aos dados financeiros, orçamentários e 

patrimoniais apresentados a este Tribunal junto ao SEI-CED (Sistema Estadual de 

Informações – Captação Eletrônica de Dados), destaco a regularidade das contas 

atestada pela Coordenadoria de Gestão Estadual, conforme Instrução n.° 1/2021 

(peça 80), e corroborada pelo Ministério Público de Contas (peça 81). Dessa forma, 

nesse aspecto, resta consolidada a regularidade da gestão, passando a análise aos 

achados apontados pela 4ª Inspetoria de Controle Externo, conforme Relatório de 

Fiscalização (peça 19). 

 

2.1. Itens justificados passíveis de recomendações. 
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Conforme relatado, a 4ª Inspetoria de Controle Externo identificou 

inconsistências de baixa relevância e materialidade. Assim, diante das justificativas 

apresentadas, com diversos itens sanados no curso da instrução, propôs a 

expedição de recomendações à Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, 

conforme segue. 

 

2.1.1. Falhas em processos licitatórios: vedação 

injustificada à participação de consórcios de empresas e não 

concessão do benefício da Lei Complementar n.° 155/2016. 

Analisando o Relatório de Fiscalização (peça 19), a 4ª Inspetoria de 

Controle Externo identificou falhas comuns em relação aos seguintes Editais de 

Licitação: Pregão n.° 125/18, Pregão Presencial n.° 132/2017, Pregão Eletrônico n.° 

14/2018, Pregão Presencial n.° 17/2018. 

Conforme é possível aferir da Informação n.° 22/20 (peça 79) da 4ª 

ICE, com exceção do Pregão Presencial n.° 132/2017, que apresentou como falha 

apenas a cláusula do Edital que veda, injustificadamente, a participação de 

consórcio de empresas, todos os outros editais, além dessa falha, também deixaram 

de efetivamente implementar a Lei Complementar n.° 155/2016, ou seja, não foram 

claros ao conceder às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte a faculdade 

de proceder à comprovação tardia de sua regularidade trabalhista. 

Dessa forma, passo a tratar sinteticamente dos processos 

licitatórios, de modo conjunto. 

a) Descrição do Objeto das Licitações: 

 

a.1. Edital de Pregão n.° 125/18. Conforme dados da fl. 16 da peça 

19, o objeto do certame é a “contratação de empresa para realizar o fornecimento de 

kits completos de microcomputadores, compreendendo sistema operacional, monitor 

gabinete, teclado, mouse, cabos e notebooks/laptops com sistema operacional para 

atendimento aos diversos setores administrativos e operacionais da Administração 

dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA”. 
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a.2. Edital de Pregão Presencial n.° 132/17. De acordo com dados 

da fl. 20 da peça 19, seu objeto é a “contratação de empresa para realizar o 

Fornecimento de Correias Transportadoras e correias Elevadoras para atendimento 

ao Ship Loaders, Corredor de Exportação, Silo Horizontal e Silo Vertical da 

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, conforme 

Especificações e condições definidas no Termo de Referência.”. 

a.3. Edital de Pregão Eletrônico 14/2018. Conforme dados da fl. 22 

da peça 19, o objeto da licitação é a “contratação de empresa prestadora de 

serviços para o fornecimento de plataforma elevatória com a participação de 

empresas consorciadas sem haver justificativa operador, para apoio à manutenção 

civil e outros serviços congêneres em áreas do Porto de Paranaguá, de acordo com 

as normas vigentes”. 

a.4. Edital de Pregão Presencial n.° 17/2018. De acordo com os 

dados das fls. 26/27 da peça 19, seu objeto é a “aquisição ordinária de calçados e 

capacetes de segurança para uso dos componentes da UASP - Unidade 

Administrativa de Segurança Portuária da APPA”. 

 

b. Análise das inconsistências verificadas. 

 

b.1. Vedação à participação de consórcio de 

empresas: 

Verificou-se que a APPA vedou a participação de empresas 

consorciadas. Contudo, não houve a apresentação de justificativa para tal medida, o 

que passou a apresentar o risco de violação do caráter competitivo da licitação. 

Tal fato, conforme Relatório de Fiscalização na peça 19, evidenciou-

se nos itens 6.3 do Edital 125/2018, 6.4.1. do Edital de Pregão Presencial n.° 

132/17, 6.4.1. do Edital de Pregão Eletrônico n.° 14/2018 e 6.4.1. do Edital de 

Pregão Presencial n.° 17/2018. 

Além do contraditório exercido de modo preliminar, em sede de 

defesa, nas fls. 2/3, 5, 6, 8 da peça 45, foi justificado pelo gestor que a vedação de 
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participação de entidades consorciadas teve como objetivo aumentar o número de 

participantes, dentro de seu poder administrativo discricionário, acrescentando que 

não haveria complexidade do objeto que exigisse a participação de empresas 

consorciadas. 

Diante das justificativas apresentadas, a 4ª Inspetoria de Controle 

Externo, na peça 79, em face de todos os certames, entendeu que as 

inconsistências podem ser consideradas sanadas. Todavia, propôs a expedição de 

recomendação à APPA a fim de que, em novos processos licitatórios, atente para a 

necessária motivação dos atos administrativos, deixando claras as razões que 

fundamentam suas decisões, em especial quando vedar a participação de 

consórcios de empresas. 

 

b.2. Direito de apresentar regularidade trabalhista 

tardia a microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

Conforme relatou a 4ª Inspetoria de Controle Externo nas fls. 19, 25 

da peça 19, os editais analisados permitiram apenas a comprovação tardia da 

regularidade fiscal, havendo omissão ao direito da comprovação tardia da 

regularidade trabalhista às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte, 

conforme art. 42 da Lei Complementar n.° 123/2006, com a redação dada pela Lei 

Complementar n.° 155/2016. 

De acordo com o Relatório de Fiscalização (peça 19), tal fato 

evidenciou-se nos itens 15.9 e 15.10 do Pregão n.° 125/2018, 13.5 e 13.6 do Pregão 

Eletrônico n.° 14/2018 e 15.9 e 15.10 do Pregão Presencial n.° 17/2018. 

Em contraditório preliminar, o gestor admitiu que não houve a 

específica previsão da dilação de prazo em relação à regularidade trabalhista. 

Alegou que houve divergências em minutas do Edital que acabaram não 

considerando a atualização legal conforme Lei Complementar n.° 155/2016. 

Todavia, em sede de defesa, nas fls. 4/5, 7, 9 da peça 45, foi justificado pelo gestor 
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que os documentos de regularidade trabalhista fariam parte do rol de documentos de 

regularidade fiscal, portanto, a exigência legal teria sido observada. 

Diante das justificativas apresentadas, a 4ª Inspetoria de Controle 

Externo, nas fls. 10, 13 da peça 79, concluiu que as inconsistências foram 

justificadas e, assim, poderiam ser consideradas sanadas. Todavia, propôs a 

expedição de recomendação à APPA a fim de que o direito das Microempresas e 

das Empresas de Pequeno Porte de comprovar sua regularidade trabalhista de 

modo postergado conste explicitamente nos editais de licitação. 

c. Análise conclusiva do item.  

Corroboraram a manifestação técnica a Coordenadoria de Gestão 

Estadual, conforme Instrução n.° 1/21 (peça 80), e o Ministério Público de Contas, 

de acordo com o Parecer n.° 55/21 (peça 81).  

Assim, acompanho as recomendações propostas nas fls. 18/20 da 

Informação n.° 22/20 da 4ª Inspetoria de Controle Externo (peça 79), no sentido de 

que a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina: 

c.1. Justifique nos processos licitatórios os 

elementos técnicos e jurídicos que dão suporte às suas decisões 

discricionárias e, de modo mais específico, em face de licitações, 

quando se tratar de vedação da participação de consórcio de 

empresas. 

c.2. Passe a fazer constar, de modo explícito, 

cláusula que dê cumprimento ao art. 42 da Lei Complementar n.° 

123/2006, com redação dada pela Lei Complementar n.° 155/2016, 

conferindo às Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte o 

direito de apresentar tardiamente a comprovação de regularidade 

trabalhista e fiscal. 

 

2.1.2. Concorrência Pública n.° 02/07. 

Em relação à Concorrência Pública n.° 02/07, seu objeto, conforme 

informação constante da fl. 4 da peça 4 dos autos 424515-19 é: 
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“execução de obras e serviços de ampliação da 

capacidade de recebimento, armazenamento e expedição do 

complexo público do corredor de exportação do Porto de 

Paranaguá, denominada Obra Silão”. 

 

Foram apontadas, no Relatório de Fiscalização (peça 19) emitido 

pela 4ª Inspetoria de Controle Externo, as seguintes falhas (fls. 66/78): 

a. falhas na fiscalização e gestão de contrato de 

obra pública, caracterizados nas medições, análise de projetos de 

readequação feitos pela contratada e ausência de pagamentos 

referentes a serviços efetivamente prestados, assim como por 

suspensões indevidas da execução contratual por parte da empresa 

pública estadual 

b. erros nos projetos, memoriais descritivos, 

especificações e planilhas orçamentárias, caracterizados pela falta 

de identificação e orçamentação completa de serviços, bem como 

pela falta ou deficiência de elementos necessários ao estudo e 

dedução de métodos construtivos e organizacionais (projeto básico), 

e à completa execução da obra (projeto executivo) 

c. impropriedades observadas no procedimento de 

rescisão contratual 

 

Na fl. 15 da peça 51, é atestado pela APPA que a matéria tramita 

neste Tribunal em sede da Tomada de Contas Extraordinária n.° 424515/19. 

De fato, na fl. 13 da peça 79, a 4ª Inspetoria de Controle Externo 

confirmou a instauração dos autos 424515/19 referente à matéria. Destacou que 

naqueles autos ainda não houve a emissão de decisão com trânsito em julgado. 

Assim, propôs que se dê ciência ao Relator da referida Tomada de Contas em 

relação aos documentos apresentados em sede de contraditório, em face dos 

esclarecimentos apresentados. 
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Corroboraram a manifestação técnica a Coordenadoria de Gestão 

Estadual, conforme Instrução n.° 1/21 (peça 80), e o Ministério Público de Contas, 

de acordo com o Parecer n.° 55/21 (peça 81).  

Ressalto que nesse mesmo sentido este Tribunal já decidiu, 

afastando da prestação de contas matéria já analisada em sede de processo 

autônomo de fiscalização, cito precedente de minha relatoria, conforme Acórdão n.° 

1588/18 do Tribunal Pleno: 

Tendo sido instaurado processo autônomo 

para verificação dessa falha, não vejo como precipitar 

nestes autos a indicação da irregularidade das contas, por 

esse mesmo motivo. 

Do ponto de vista da ampla defesa do gestor, 

ainda que a ele tenha sido concedida a oportunidade de 

contraditório nestes autos, verifica-se do conteúdo de sua 

defesa juntada na peça nº 42 fls. 8/91, que a análise 

aprofundada da matéria se dará, de fato, nesse outro processo, 

de Comunicação de Irregularidade, que, inclusive, envolve 

outras seis entidades que teriam incorrido na mesma omissão, 

ao longo de quatro exercícios, isto é, não apenas o de 2016, o 

que corrobora a conclusão de que, nesses autos específicos, a 

matéria será analisada de forma muito mais aprofundada e 

abrangente. 

[...] 

Também do ponto de vista de aplicação das 

sanções, entendo precipitada a conclusão pela 

irregularidade das contas, haja vista que, encontrando-se 

em tramitação processo que trata do mesmo fato, com 

essa finalidade própria, incorre-se no risco, tanto de a 

conclusão provisória pela irregularidade das contas anuais 

                                                 
1
 “Quanto aos apontamentos (ACHADOS) a entidade já havia informado (item f – 4.2.4 – pag. 20 do Relatório de Fiscalização 

do 2º semestre da 2ª IEC), que está adotando todas as providências necessárias, comprometendo-se, quando instada, a 
manter a equipe da 2ª ICE informada de todas as medidas e efeitos decorrentes da recomendação, o que vem ocorrendo”. 
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entrar em contradição com eventual futuro afastamento ou 

mitigação da responsabilidade do gestor no processo 

específico, como da ocorrência de bis in idem, na hipótese 

de manutenção da irregularidade, com a aplicação de 

sanções em duplicidade, nesse outro processo.  

A fim de evitar esse conflito, o caso poderia 

comportar, em tese, o sobrestamento da prestação de conta 

anual, até a decisão definitiva no processo de comunicação de 

irregularidade, nos termos do art. 427 do Regimento Interno.  

Entendo, contudo, não ser essa a melhor 

solução, haja vista que, nesse outro processo de Comunicação 

de Irregularidade, caso constatada a hipótese de ocorrência de 

ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao 

erário, nos termos dos arts. 236 e 262, §2º, do Regimento 

Interno, poderá se dar a conversão do processo em tomada 

de contas extraordinária, com a aplicação de todas as 

sanções do art. 85 da Lei Complementar n.° 113/2005, a 

que estaria sujeito o gestor nestes autos de prestação de 

contas anuais. 

Dessa forma, na prática, para fins da adequada 

aplicação do direito material, eventual sobrestamento somente 

atrasaria a tramitação deste processo de prestação de contas 

anual, cuja instrução já se encontra encerrada, estando, 

portanto, em condições de julgamento. 

Com relação à eventual repercussão da 

irregularidade mencionada na decisão desta prestação de 

contas anuais, em face de elevado prejuízo imputado aos 

gestores, de R$ 121.012.870,522, envolvendo as sete 

entidades citadas, é importante mencionar que, com a 

exclusão preliminar desse fato do objeto do julgamento 

                                                 
2
 Fl. 29 da peça 3 dos autos 72460/18 



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR WLW4.GCKN.OODA.MA2K.3

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

destas contas, não poderá o gestor, em nenhuma instância 

judicial ou administrativa, alegar ter havido decisão de 

mérito que lhe seja favorável, mas, apenas, decisão de 

natureza exclusivamente processual, de natureza 

ordinatória, que separou de forma clara e definitiva os 

procedimentos fiscalizatórios levados a efeito em relação 

aos atos de sua responsabilidade, conforme objeto 

previamente indicado. 

 

Dessa forma, entendo possível o afastamento da matéria da análise 

das presentes contas.  

Todavia, acolho a medida proposta na fl. 21 da Informação n.° 22/20 

da 4ª Inspetoria de Controle Externo (peça 79), no sentido de que se encaminhe os 

autos ao relator da Tomada de Contas Extraordinária 424515/19, o Ilustre 

Conselheiro José Durval Mattos do Amaral, com vistas a dar-lhe ciência de que, na 

presente prestação de contas, foram juntadas informações referentes às medidas 

para apuração de irregularidades tomadas pela entidade (peça 51, fls.15; e peça 58, 

fls.8), o que pode auxiliar no julgamento da tomada que trata da Concorrência 

Pública n.° 02/07. 

 

2.1.3. Concorrência Pública Internacional n.° 02/2018. 

Em relação à Concorrência Pública Internacional n.° 02/2018, seu 

objeto consta da fl. 1 da peça 54: “Contratação de empresa especializada para 

execução dos serviços  de dragagem de manutenção continuada, do canal de 

acesso, bacias de evolução e berços do cais comercial do Porto de Paranaguá 

(áreas Alfa, Bravo e Charlie) e do canal de acesso ao Porto de Antonina (área 

Delta)”. 

A 4ª Inspetoria de Controle Externo identificou as seguintes falhas 

(fls. 34/59 da peça 19): 
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a. Achado 01: Qualificação técnico-operacional com utilização de 

conceitos jurídicos indeterminados e sem identificação objetiva dos parâmetros a 

serem demonstrados pelos Licitantes; 

b. Achado 02: Exigência de carta de proprietário ou de declaração 

de disponibilidade comercial dos equipamentos como requisito de qualificação 

técnica; 

c. Achado 03: exigência de garantia de proposta em acúmulo com 

exigência de patrimônio líquido mínimo e em data anterior à data de apresentação 

de documentos de habilitação (sessão pública); 

d. Achado 04: previsão de exigência de documentos referentes à 

qualificação técnica fora do corpo do edital; 

e. Achado 05: sobrepreço em virtude da utilização incorreta de 

índice de atualização da publicação cost standards indexation 2017, CIRIA, 

informada como fonte de referência para os custos dos equipamentos contidos na 

publicação a guide to cost standards for dredging equipment, 2009, CIRIA; 

f. Achado 06: sobrepreço em razão da utilização incorreta do 

percentual de encargos sociais de 73,92% (setenta e três vírgula noventa e dois por 

cento) conforme informado na tabela SINAPI com vigência a partir de agosto de 

2017; 

g. Achado 07: sobrepreço em função de erro no cálculo (meses 

sem serviços de dragagem) do custo de monitoramento ambiental – programa de 

qualidade das águas - durante a dragagem; 

h. Achado 08: sobrepreço em função de erro no cálculo (anos sem 

serviços de dragagem) do custo de monitoramento ambiental – programa de 

qualidade dos sedimentos - durante a dragagem; 

i. Achado 09: sobrepreço devido a erro de cálculo no custo dos 

profissionais (programas de monitoramento ambiental) - meses sem serviços de 

dragagem (equipamentos desmobilizados); 
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j. Achado 10: ausência de anotação de responsabilidade técnica 

junto ao conselho regional de engenharia no paraná - crea/pr - acerca da elaboração 

da planilha orçamentária. 

 

Todavia, a partir de ofícios diretamente encaminhados à 4ª 

Inspetoria de Controle Externo, dos documentos apresentados nas peças 53 a 57 e 

da republicação do instrumento convocatório e de seus anexos3, a referida 

Inspetoria concluiu que as falhas foram sanadas. Na fl. 14 da peça 79, a referida 

Inspetoria atestou:  

Achado 1: “a) foram previstos critérios objetivos para avaliação da 

qualificação técnica dos licitantes, inclusive com previsão expressa das motivações 

para tal exigência, o que configura prática positiva do fiscalizado”. 

Achado 2: “b) foi retirada do edital exigência da carta do proprietário, 

que não mais foi prevista como requisito de qualificação técnica”.  

Achado 3: “c) foi retirada a exigência de garantia de proposta, cuja 

cumulação com a cobrança de capital social mínimo foi reputada irregular por parte 

da 4ª ICE”.  

Achado 4: “d) foram eliminadas incongruências entre o Termo de 

Referência e o corpo do Edital”. 

Achado 5: “e) foi corrigido equívoco na adoção de índice de 

atualização dos valores dos equipamentos, conforme publicação Cost Standards 

Indexation 2017”. 

Achado 06: “f) foi corrigido equívoco na estimativa dos encargos 

sociais incidentes na contratação;” 

Achado 07: “g) foram corrigidos erros de cálculo na estimativa do 

custo do monitoramento ambiental inerente ao serviço de dragagem”; 

                                                 
3
 Disponível no endereço http://www.administracao.pr.gov.br/Compras/Pagina/Compras-Parana-Consulta-de-Editais-e-

Licitacoes. 
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Achado 08: “h) houve comprovação de que foi realizada anotação de 

responsabilidade referente aos serviços de elaboração da planilha orçamentária 

(apenas não havia sido anexada ao processo)”. 

Em ralação ao Achado 09, consta na fl. 58 da peça 19, a 4ª ICE 

atestou que o item foi corrigido na republicação do Edital em 01/08/2018. 

Quanto ao Achado 10, na fl. 59 da peça 19, a 4ª ICE atestou que o 

gestor, em sede de fiscalização, justificou que a ART foi registrada, apenas não foi 

juntada ao processo. 

No entanto, conclusivamente, a 4ª Inspetoria de Controle Externo, 

na fl. 15 da Informação 22/20 (peça 79), ressaltou que deve ser feita recomendação 

para que a APPA atente para as falhas registradas nos Achados 1 a 4 a fim de evitar 

sua reincidência. 

Corroboraram a manifestação técnica a Coordenadoria de Gestão 

Estadual, conforme Instrução n.° 1/21 (peça 80), e o Ministério Público de Contas, 

de acordo com o Parecer n.° 55/21 (peça 81).  

Assim, acompanho a recomendação proposta na fl. 21 da 

Informação n.° 22/20 da 4ª Inspetoria de Controle Externo (peça 79), no sentido de 

que a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, em próximas licitações, 

adote as seguintes medidas com vistas a evitar a reincidência das falhas 

constatadas nos Achados de 01 a 04 registradas no presente item: 

adote medidas administrativas para evitar a 

inclusão de cláusulas, nos editais de licitação da entidade, 

inclusive no edital nº 02/2018, Concorrência Pública 

Internacional, Dragagem de Manutenção Continuada que 

careçam de parâmetros objetivos para definir seus critérios de 

aferição e cumprimento. 

 

abstenha-se de prever, nos editais de licitação 

da entidade, inclusive no edital nº 02/2018, Concorrência 

Pública Internacional, Dragagem de Manutenção Continuada 
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documentos não contemplados no rol previsto nos artigos 27 a 

31 da Lei 8.666/93. 

 

abstenha-se de prever, nas suas licitações, 

inclusive na Concorrência Pública Internacional, nº 02/2018, 

Dragagem de Manutenção Continuada, mais de uma das 

seguintes exigências relacionadas à qualificação econômico-

financeira das licitantes: capital social mínimo, patrimônio 

líquido mínimo ou as garantias do art. 102, § 1º, da Lei 

Estadual nº 15.608/07. Recomenda-se, ainda, que quando a 

opção seja pela garantia de proposta, que esta seja exigida no 

mesmo momento em que são exigidos os demais documentos 

de habilitação, em respeito aos prazos legalmente previstos. 

 

abstenha-se de prever cláusulas conflitantes 

nos documentos que integram o instrumento convocatório das 

licitações da Entidade, inclusive na licitação de dragagem de 

manutenção, Concorrência Pública Internacional nº 02/2018, 

deixando claro no “corpo do edital” as regras para habilitação 

(com a possibilidade de utilização de cláusula remissiva. 

 

 

2.1.4. Concorrência Pública Internacional n.° 01/2015. 

 

A presente licitação tem por objeto (fl. 3 da peça 58): 

“a contratação de empresa especializada para 

a execução dos serviços de dragagem de manutenção do 

canal de acesso, bacia de evolução e berços do cais comercial 

do Porto de Paranaguá (áreas alfa, bravo e Charlie), canal de 
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acesso ao Porto de Antonina (área delta), conforme termo de 

referência e demais elementos anexados pelo setor 

requisitante”. 

 

Em seu relatório de fiscalização (peça 19), a 4ª Inspetoria de 

Controle Externo apontou achados (fls. 59/66 da peça 19), que passam a ser 

analisados individualmente. 

a. Achado 01: utilização de fundamentação 

equivocada na prorrogação do prazo de execução do contrato. 

 

O contraditório foi apresentado por meio da Diretoria Jurídica da 

APPA, conforme fls. 3/8 da peça 58. 

Em relação ao Achado 01, a inspetoria entendeu que a dragagem 

nos moldes contratados corresponderia à contratação por escopo, cuja prorrogação 

deve se dar com base no art. 57, § 1º, da Lei Federal n.° 8.666/93, não se 

confundindo com a necessidade de continuidade dos serviços. 

A Diretoria Jurídica da APPA, na fl. 4 da peça 58, confirmou a 

divergência de fundamentação. Todavia, destacou que os serviços de dragagem, 

uma vez que garantem a navegabilidade do porto e a regular execução de suas 

operações, do ponto de vista técnico portuário, possuem natureza contínua, razão 

pela qual essa foi a fundamentação da prorrogação contratual. 

De outra forma, destacou que não teria havido qualquer prejuízo à 

Administração, ressaltando que medidas seriam adotadas para atender os 

apontamentos apresentados pela 4ª Inspetoria, em sede de fiscalização, e afirmou 

que setores responsáveis da APPA foram instados a diligenciar com máxima 

atenção as prorrogações contratuais, sobretudo, seguindo os apontamentos da 4ª 

Inspetoria de Controle Externo. 

No entanto, na fl. 15 da peça 79, a 4ª Inspetoria de Controle Externo 

afirmou que os serviços de dragagem eram contratados de acordo com o material 
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que precisava ser retirado, em função da quantidade do serviço que seria realizado, 

o que configuraria a contratação por escopo.  

Assim, diante das justificativas apresentadas, mantém sua 

recomendação para que só se permita a prorrogação de contratos de escopo nos 

casos previstos no art. 57, § 1º, da Lei Federal n.° 8.666/93. 

 

b. Achado 02: Inexistência de prévia formalização de 

alterações contratuais e acréscimo substancial dos quantitativos 

unitários. 

Em relação ao Achado 02, a 4ª Inspetoria de Controle Externo, na fl. 

61 da peça 19, verificou acréscimo nos quantitativos dos itens referentes aos 

serviços de dragagem nas áreas Bravo1, Charlie 1, Charlie 3 Interna, Charlie 3 INT – 

Berço + 100m, Delta 1 e Delta 2.  

Apontou a Inspetoria que essas alterações não foram formalizadas 

de forma prévia, uma vez que o aditivo foi requerido e formalizado mais de 1 ano 

após o primeiro dos acréscimos. 

Na fl. 6 da peça 58, a Diretoria Jurídica da APPA não apresentou 

justificativas para o fato, endo apenas informado que teria adotado medidas para 

que a falha não mais ocorra. Nesse sentido, destacou a Ordem de Serviço n.° 

148/2019, que trata do regulamento de licitações e contrato e teria orientações em 

relação a este apontamento. 

De fato, na fl. 16 da peça 79, a 4ª Inspetoria de Controle Externo 

atestou que constatou na peça 60 o regulamento de licitações e contratos, o qual, no 

capítulo 7, no item 7.1.2., “III”, fala sobre a celebração de aditivos. Todavia a 4ª 

Inspetoria de Controle Externo manteve sua recomendação no sentido de que 

aditivos sejam realizados pela entidade de modo prévio. 

 

c. Achado 03: Inexistência de comprovação da data 

efetiva da realização de levantamentos batimétricos, documentos 
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estes fundamentais para medição e regular liquidação das despesas 

de contrato de dragagem. 

 

Na fl. 63 da peça 19, a 4ª Inspetoria de Controle Externo identificou 

o seguinte fato: 

Verificou-se que nos Ofícios da empresa CORAL 

SUB SERVIÇOS SUBAQUÁTICOS LTDA e nos relatórios gerados 

pelo software Hypach, para o cálculo do volume de dragagem 

realizada, no Contrato n° 76/15, não foram apresentadas 

informações acerca dos marcos exatos utilizados para medição, bem 

como, consequentemente, dos períodos de realização dos serviços 

de dragagem que, necessariamente deverão ter sido cumpridos 

entre as batimetrias. Essa ausência tende a dificultar o 

acompanhamento, a fiscalização dos serviços realizados e a regular 

liquidação das despesas. 

 

Não houve manifestação específica sobre a matéria. 

Com isso, a 4ª Inspetoria de Controle Externo manteve a 

recomendação de correção do fato em licitações futuras. 

 

d. Achado 04: Liquidação e pagamento irregular de 

despesas. 

Nas fls. 64/65 da peça 19, a 4ª Inspetoria de Controle Externo 

identificou a falta de relatório de rastreamento de draga, o que corresponderia ao 

Memorial Descritivo para a liquidação da despesa referente à dragagem do corredor 

de exportação, com efetiva comprovação documental dos serviços prestados. 

Na fl. 4 da peça 51, a Diretoria de Engenharia e Manutenção – 

DEMANT – confirma que a draga esteve no Porto de Paranaguá no período de 

07/04/2016 a 18/04/2016, realizando os serviços. 
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O contraditório, na verdade, confirmou a prestação de serviços na 

forma já atestada pela 4ª Inspetoria de Controle Externo, na fl. 65 da peça 19: 

Posteriormente, contudo, o gestor da APPA 

apresentou documentos que indicam, de forma 

convincente, que a draga Elbe se encontrava em 

Paranaguá em abril de 2016, destacando-se: a) Passe de 

Saída emitido pela Polícia Federal, comprovando que a draga 

saiu de São Francisco do Sul no dia 04/04/16 com destino à 

Paranaguá; b) comprovantes de atracação da draga Elbe no 

Porto de Paranaguá, no dia 06/04/16, emitidos pela Agência 

Pegasus.  

Considera-se, portanto, que a situação 

encontrada configura irregularidade formal, pela realização 

de pagamentos sem que tenha sido apresentado 

documento exigido no Memorial Descritivo para liquidação 

(relatório de rastreamento). 

(grifei) 

 

Dessa forma, não houve dúvida quanto à prestação dos serviços, 

mas, identificou-se falha na sua comprovação, gerando inconsistência na liquidação 

e, por consequência, no pagamento. 

Dessa forma, a 4ª Inspetoria de Controle Externo manteve sua 

recomendação no sentido de que a APPA se abstenha de realizar pagamentos sem 

a juntada de todos os documentos exigidos no contrato ou na fase pré-contratual 

(procedimento licitatório). 

e. Análise conclusiva do item. 

Todas as recomendações foram corroboradas pela Coordenadoria 

de Gestão Estadual, conforme Instrução n.° 1/21 (peça 80), e pelo Ministério Público 

de Contas, de acordo com o Parecer n.° 55/21 (peça 81).  
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Assim, acompanho as recomendações reiteradas na fl. 21 da 

Informação n.° 22/20 da 4ª Inspetoria de Controle Externo (peça 79), no sentido de 

que a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, em próximas licitações 

(fls. 61, 62, 64 e 66 da peça 19): 

“tome as devidas cautelas para correta 

interpretação da legislação de regência, só permitido a 

prorrogação dos contratos de escopo nos casos previstos no 

§1° do art. 57 da Lei n° 8.666/93. Ainda, alerta-se para o fato 

de que a prorrogação, também nestes casos, deve vir 

acompanhada de comprovação analítica da vantajosidade, não 

sendo suficiente a mera alegação de que os preços iniciais 

foram mantidos”. 

 

formalize aditivo de forma prévia no caso de 

acréscimo nos quantitativos dos itens. Também cabe 

recomendação, como visto no corpo do achado, para que se 

tomem os cuidados necessários para que as alterações e 

supressões nos quantitativos dos itens não acarretem jogo de 

planilha, cogitando, inclusive, para que seja estabelecida 

normativa geral no âmbito da APPA, nos mesmos moldes do 

realizado em âmbito federal (Decreto n° 7.983/2013), 

estabelecendo que “a diferença percentual entre o valor global 

do contrato e o preço global de referência não poderá ser 

reduzida em favor do contratado em decorrência de 

aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária” 

 

aprimore procedimentos de fiscalização, salvo 

se impraticável tecnicamente, motivo este que deve ser 

justificado, a fim de exigir que a empresa contratada para 

prestar serviços de batimetria, para fins de cálculo de volumes 

dragados, informe as datas de realização da batimetria inicial e 
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da batimetria final. Atualmente só são informadas as datas 

geradas quando da expedição do relatório, o que não é 

recomendável. 

 

abstenha-se de realizar pagamentos sem a 

juntada de todos os documentos exigidos no contrato ou na 

fase pré-contratual (procedimento licitatório). 

 

2.1.5. Conclusão do voto 

 

Pelo exposto, acompanho as manifestações da 4ª Inspetoria de 

Controle Externo (peça 79), da Coordenadoria de Gestão Estadual (peça 80) e do 

Ministério Público de Contas (peça 81) para: 

1) julgar regulares as contas da Administração dos Portos de 

Paranaguá e Antonina no exercício de 2018, de responsabilidade o Sr. Luiz 

Henrique Tessutti Dividino, Presidente no período de 01/01/2018 a 28/03/2018, e do 

Sr. Lourenço Fregonese, Presidente no período de 29/03/2018 a 31/12/2018 (fl. 1 da 

peça 20). 

2) expedir recomendações à Administração dos Portos de 

Paranaguá e Antonina propostas no Relatório de Fiscalização (peça 19) e na 

Informação n.° 22/20 da 4ª Inspetoria de Controle Externo (peça 79). 

3) determinar o encaminhamento dos autos ao relator da Tomada 

de Contas Extraordinária 424515/19, o ilustre Conselheiro José Durval Mattos do 

Amaral, com vistas a dar-lhe ciência de que, na presente prestação de contas, foram 

juntadas informações referentes às medidas para apuração de irregularidades 

tomadas pela entidade (peça 51, fls.15; e peça 58, fls.8), o que pode auxiliar no 

julgamento da tomada que trata da Concorrência Pública n.° 02/07 

3. Em face do exposto, VOTO no sentido de que este Tribunal 

Pleno: 
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3.1. julgue regulares as contas da Administração dos Portos de 

Paranaguá e Antonina no exercício de 2018, de responsabilidade o Sr. Luiz 

Henrique Tessutti Dividino, Presidente no período de 01/01/2018 a 28/03/2018, e do 

Sr. Lourenço Fregonese, Presidente no período de 29/03/2018 a 31/12/2018 (fl. 1 da 

peça 20). 

3.2. recomende à Administração dos Portos de Paranaguá e 

Antonina que, em próximos processos licitatórios:  

3.2.1. sempre justifique nos processos licitatórios os elementos 

técnicos e jurídicos que dão suporte às suas decisões discricionárias e, de modo 

mais específico, em face de licitações, quando se tratar de vedação da participação 

de consórcio de empresas. 

3.2.2. passe a fazer constar, de modo explícito, cláusula que dê 

cumprimento ao art. 42 da Lei Complementar n.° 123/2006, com redação dada pela 

Lei Complementar n.° 155/2016, conferindo às Microempresas e das Empresas de 

Pequeno Porte o direito de apresentar tardiamente a comprovação de regularidade 

trabalhista e fiscal. 

3.2.3. adote medidas administrativas para evitar a inclusão de 

cláusulas, nos editais de licitação da entidade, inclusive no edital nº 02/2018, 

Concorrência Pública Internacional, Dragagem de Manutenção Continuada que 

careçam de parâmetros objetivos para definir seus critérios de aferição e 

cumprimento. 

3.2.4. abstenha-se de prever, nos editais de licitação da entidade, 

inclusive no edital nº 02/2018, Concorrência Pública Internacional, Dragagem de 

Manutenção Continuada documentos não contemplados no rol previsto nos artigos 

27 a 31 da Lei 8.666/93. 

3.2.5. abstenha-se de prever, nas suas licitações, inclusive na 

Concorrência Pública Internacional, nº 02/2018, Dragagem de Manutenção 

Continuada, mais de uma das seguintes exigências relacionadas à qualificação 

econômico-financeira das licitantes: capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo 

ou as garantias do art. 102, § 1º, da Lei Estadual nº 15.608/07. Recomenda-se, 

ainda, que quando a opção seja pela garantia de proposta, que esta seja exigida no 
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mesmo momento em que são exigidos os demais documentos de habilitação, em 

respeito aos prazos legalmente previstos. 

3.2.6. abstenha-se de prever cláusulas conflitantes nos documentos 

que integram o instrumento convocatório das licitações da Entidade, inclusive na 

licitação de dragagem de manutenção, Concorrência Pública Internacional nº 

02/2018, deixando claro no “corpo do edital” as regras para habilitação (com a 

possibilidade de utilização de cláusula remissiva. 

3.2.7. tome as devidas cautelas para correta interpretação da 

legislação de regência, só permitido a prorrogação dos contratos de escopo nos 

casos previstos no §1° do art. 57 da Lei n° 8.666/93. Ainda, alerta-se para o fato de 

que a prorrogação, também nestes casos, deve vir acompanhada de comprovação 

analítica da vantajosidade, não sendo suficiente a mera alegação de que os preços 

iniciais foram mantidos”. 

3.2.8. formalize aditivo de forma prévia no caso de acréscimo nos 

quantitativos dos itens. Também cabe recomendação, como visto no corpo do 

achado, para que se tomem os cuidados necessários para que as alterações e 

supressões nos quantitativos dos itens não acarretem jogo de planilha, cogitando, 

inclusive, para que seja estabelecida normativa geral no âmbito da APPA, nos 

mesmos moldes do realizado em âmbito federal (Decreto n° 7.983/2013), 

estabelecendo que “a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço 

global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência 

de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária” 

3.2.9. aprimore procedimentos de fiscalização, salvo se impraticável 

tecnicamente, motivo este que deve ser justificado, a fim de exigir que a empresa 

contratada para prestar serviços de batimetria, para fins de cálculo de volumes 

dragados, informe as datas de realização da batimetria inicial e da batimetria final. 

Atualmente só são informadas as datas geradas quando da expedição do relatório, o 

que não é recomendável. 

3.2.10. abstenha-se de realizar pagamentos sem a juntada de 

todos os documentos exigidos no contrato ou na fase pré-contratual (procedimento 

licitatório). 
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3.3.  determine o encaminhamento dos autos ao relator da Tomada 

de Contas Extraordinária 424515/19, o ilustre Conselheiro José Durval Mattos do 

Amaral, com vistas a dar-lhe ciência de que, na presente prestação de contas, foram 

juntadas informações referentes às medidas para apuração de irregularidades 

tomadas pela entidade (peça 51, fls.15; e peça 58, fls.8), o que pode auxiliar no 

julgamento da tomada que trata da Concorrência Pública n.° 02/07. 

 

VISTOS, relatados e discutidos,  

ACORDAM 

 

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro IVENS 
ZSCHOERPER LINHARES, por unanimidade, em: 

 

I - Julgar regulares as contas da Administração dos Portos de 

Paranaguá e Antonina no exercício de 2018, de responsabilidade o Sr. Luiz 

Henrique Tessutti Dividino, Presidente no período de 01/01/2018 a 28/03/2018, e do 

Sr. Lourenço Fregonese, Presidente no período de 29/03/2018 a 31/12/2018 (fl. 1 da 

peça 20); 

II - recomendar à Administração dos Portos de Paranaguá e 

Antonina que, em próximos processos licitatórios:  

II.1 sempre justifique nos processos licitatórios os 

elementos técnicos e jurídicos que dão suporte às suas decisões 

discricionárias e, de modo mais específico, em face de licitações, 

quando se tratar de vedação da participação de consórcio de 

empresas. 

II.2 passe a fazer constar, de modo explícito, 

cláusula que dê cumprimento ao art. 42 da Lei Complementar n.° 

123/2006, com redação dada pela Lei Complementar n.° 155/2016, 

conferindo às Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte o 
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direito de apresentar tardiamente a comprovação de regularidade 

trabalhista e fiscal. 

II.3 adote medidas administrativas para evitar a 

inclusão de cláusulas, nos editais de licitação da entidade, inclusive 

no edital nº 02/2018, Concorrência Pública Internacional, Dragagem 

de Manutenção Continuada que careçam de parâmetros objetivos 

para definir seus critérios de aferição e cumprimento. 

II.4 abstenha-se de prever, nos editais de licitação 

da entidade, inclusive no edital nº 02/2018, Concorrência Pública 

Internacional, Dragagem de Manutenção Continuada documentos 

não contemplados no rol previsto nos artigos 27 a 31 da Lei 

8.666/93. 

II.5 abstenha-se de prever, nas suas licitações, 

inclusive na Concorrência Pública Internacional, nº 02/2018, 

Dragagem de Manutenção Continuada, mais de uma das seguintes 

exigências relacionadas à qualificação econômico-financeira das 

licitantes: capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou as 

garantias do art. 102, § 1º, da Lei Estadual nº 15.608/07. 

Recomenda-se, ainda, que quando a opção seja pela garantia de 

proposta, que esta seja exigida no mesmo momento em que são 

exigidos os demais documentos de habilitação, em respeito aos 

prazos legalmente previstos. 

II.6 abstenha-se de prever cláusulas conflitantes nos 

documentos que integram o instrumento convocatório das licitações 

da Entidade, inclusive na licitação de dragagem de manutenção, 

Concorrência Pública Internacional nº 02/2018, deixando claro no 

“corpo do edital” as regras para habilitação (com a possibilidade de 

utilização de cláusula remissiva. 

II.7 tome as devidas cautelas para correta 

interpretação da legislação de regência, só permitido a prorrogação 

dos contratos de escopo nos casos previstos no §1° do art. 57 da Lei 

n° 8.666/93. Ainda, alerta-se para o fato de que a prorrogação, 
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também nestes casos, deve vir acompanhada de comprovação 

analítica da vantajosidade, não sendo suficiente a mera alegação de 

que os preços iniciais foram mantidos”. 

II.8 formalize aditivo de forma prévia no caso de 

acréscimo nos quantitativos dos itens. Também cabe 

recomendação, como visto no corpo do achado, para que se tomem 

os cuidados necessários para que as alterações e supressões nos 

quantitativos dos itens não acarretem jogo de planilha, cogitando, 

inclusive, para que seja estabelecida normativa geral no âmbito da 

APPA, nos mesmos moldes do realizado em âmbito federal (Decreto 

n° 7.983/2013), estabelecendo que “a diferença percentual entre o 

valor global do contrato e o preço global de referência não poderá 

ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos 

que modifiquem a planilha orçamentária” 

II.9 aprimore procedimentos de fiscalização, salvo se 

impraticável tecnicamente, motivo este que deve ser justificado, a 

fim de exigir que a empresa contratada para prestar serviços de 

batimetria, para fins de cálculo de volumes dragados, informe as 

datas de realização da batimetria inicial e da batimetria final. 

Atualmente só são informadas as datas geradas quando da 

expedição do relatório, o que não é recomendável. 

II.10 abstenha-se de realizar pagamentos sem a 

juntada de todos os documentos exigidos no contrato ou na fase pré-

contratual (procedimento licitatório). 

III -  determinar o encaminhamento dos autos ao relator da Tomada 

de Contas Extraordinária 424515/19, o ilustre Conselheiro José Durval Mattos do 

Amaral, com vistas a dar-lhe ciência de que, na presente prestação de contas, foram 

juntadas informações referentes às medidas para apuração de irregularidades 

tomadas pela entidade (peça 51, fls.15; e peça 58, fls.8), o que pode auxiliar no 

julgamento da tomada que trata da Concorrência Pública n.° 02/07. 
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Votaram, nos termos acima, os Conselheiros ARTAGÃO DE 
MATTOS LEÃO, FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, IVAN LELIS 
BONILHA, JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL e IVENS ZSCHOERPER 
LINHARES e o Auditor TIAGO ALVAREZ PEDROSO. 

Presente a Procuradora Geral do Ministério Público junto ao Tribunal 
de Contas, VALERIA BORBA. 

Plenário Virtual, 15 de abril de 2021 – Sessão Ordinária Virtual nº 5. 

 

IVENS ZSCHOERPER LINHARES 
Conselheiro Relator 

 

FABIO DE SOUZA CAMARGO 
Presidente  



83.  Certidão de Publicação DETC
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CERTIDÃO AUTOMÁTICA DE PUBLICAÇÃO

 
       Certifica-se que o(a) Acórdão nº 791/2021 – Tribunal Pleno, proferido(a) no processo

acima citado, foi disponibilizado(a) no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do

Paraná nº 2527, do dia 28/04/2021, considerando-se como data de publicação o primeiro dia

útil seguinte ao da disponibilização no Diário, conforme o disposto nos §§ 3º e 4º, do art. 386,

do Regimento Interno. 

 

 

 

 

Curitiba, 29/04/2021

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 288360/19
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
INTERESSADO: LOURENÇO FREGONESE, LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA, LUIZ

HENRIQUE TESSUTTI DIVIDINO



84.  Ciência de Decisão
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MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Gabinete da 3ª Procuradoria de Contas 

 

 

 

 

 

1 

PROTOCOLO Nº: 288360/19 

ORIGEM: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E 
ANTONINA 

INTERESSADO: LOURENÇO FREGONESE, LUIZ FERNANDO GARCIA DA 
SILVA, LUIZ HENRIQUE TESSUTTI DIVIDINO 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

 

 

 

CIÊNCIA DE DECISÃO 

 

 

 

 Certifico que, nesta data, tomei ciência da decisão retro e que dela não 
interporei recurso. 

 

 

Curitiba, 29 de abril de 2021. 

 

 

Assinatura Digital 

ELIZA ANA ZENEDIN KONDO LANGNER 

Procuradora do Ministério Público de Contas 
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